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 >> نالقسعلا ٠

۸۵۲ — ۷۳ 

 نمانلا دا

 هثيداحأو هباوبأو هبتك مقر

 ثيدح لك ىف اهماقرأ ىلع هبنو « هفارطأ یصقتساو

 قابلا کز





i و 
  - €۷ناضمر ىف حتفلا ةوزغ ساپ

 ىفتربخأ لاق باہش نا نع ليقع ین دح تیما اندح فسوب نب ہلا دبع اشو - ۰
 . « ناضمر ىف حتفلا ةو رغ ازغ هب ها لوسر "نأ » هربخأ سابع نبا نأ ةبتع نب هلل لب ن نا ديبع

 ا ىضر سابع نبا ؟نآ هريخأ هلا ی ۳ ديب نعو . كالذ لثم لوفي بیسلا ن را ٣ت .مسو لاق

 ی ًارطفم لر “ر “ا "نافسعو دید نيب ىذلا ءاملا تیدکسا ما علب اذإ یتح « هيج و هللا 1 ماص »

 « رهشلا خلسنا

 دبع نب هللا دیبع نع ىرهثزلا قربخأ رمعم انريغأ یقاژزرا دبع انريخأ دومحم قص - ۲۷۰

 كل ذو « فالآ ةرشع ”هعمو ةنيدلا نم ناضمر ىف جرخ فم "ىلا نا امبنع لا ىضر سابع نبا نع هللا

 هير ارك کم ىلإ نيماسملا نم خب نمو وه راسف « ةنيدملا همدم نم فصنو "نیس نام أد ىلع

 "یبلا رمأ نم ذحوي امإو : یره*زا لاق (اورطفأو رطفأ دي دقو نافسع نيب لام وهو  ديدكلا غلب یح

 رخالا رخآلا لكم

EYلاق س نع ةت نع الاخ 5 لح ىلعألا " دبع اح ردياولا ن شایع شی د  

 ماناب اعد ۳ ىلع یوتسا الف ۰ رطفمو اصن : نوفلتخ سانلاو نینح ىلإ ناضمر ىف هبي بلا جرخ»

 < اورافآ : ما وصال نورطنلا لاقف ؛ سانلا ىلإ رظن مث - هقلحار ىلع وأ - هتحار ىلع هعضوف ءام وأ نبا نم

 جرخ » امهنع لا ضر سابع نا نع ةمركع نع بويأ نع رمعَم ان ربخأ قا“زرلا هلبع لاقو - ۸

 ۱ 22 ”ىبنلا نع سابع نا نع ةمركع نع بو نع ديز نب و لاو . « حلا ما ۲ ىلا

 لاق سابع نبا نع سواط نع دهاجم نع روصنم نع ریرج انثدح هللا دبع نب لء اشر - ۹

 سنا هری ایت برشف مام نم هان اعد مث « نافسع ماب یتح ماصف « ناضمر ىف اِ لا لوسر رفاس»
 ماص ءاش نف « رطفأو رفسلا ىف هلي را "لوسر ماص » لوقي سابع نبا ناکو : لاق . « ةكم مردق یتح رطفأف

 » رطفأ ءاش نمو .
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 باتک ىف كلذ نايب مدقن دقو ؛ ةرجما نم نام ةنس ناضهر ىف تناك یآ (ناضهر ىف حتفاا ةورغ باب) هلوق

 رشم ةنيدلا نم اوجرخ مبثآ كانه مدقت دقو « بابلا اذه ىف روکذلا سابع نبا ثيدح ىلع مالكا ىف مايصلا

 هلق . ىرافذلا مر ابأ ةئيدملا ىلع لمعتسا زا هنأ دانسالا اذهب یرهرلا نع قع نبا دازو « ناضهرنم نيضم

 ۱ نعو) هلو .روک ذلا دان الاب لوصوم وهو < ىرهزلا وه كاذ لا ( كلذ لثم لوةب بيسملا نا تعمسو لاق (

 قيرط نم قبلا نيبو . مايصاا ىف اضيأ كلذ نايب مدقت دقو « روكذملا دانسالاب لوصوم وه (هللا دبع نب هللا ديبع

 دازو « كاذ لثم لوقي بيدملا نب دیمس تعم“ و » هلوق ىلا هقاس هاف هنم ىراخباا هفذح ام ثيللا نع ىلع نب مهاع

 هلا دبع نب هللا ديبع نأ ريغ « لغد ام دعب ناضهر ىف جرخ وأ « ناضمر هلبقتساف نايعش ىف جرخأ ىردأ الو

 ةصفح ىلأ نبا قيرط نم قتلا جرخأ مث . روكذملا ددرتلا هنم ىراخبلا فذغ « یراخبا هركذ ام ركذف « فنريخأ

 رمعم قيرط نم هقاس مث «ناضءر نم تاخ ةرشع تالال کم لي هللا لوسر حبص» لاق دانسالا اذهب ىردزلا نع

 « ىرهزلا نع سنوي هجرخآ اذكو ؛ هجردأ ةصفح ىنأ نبا نأو یرهزلا لوق نم ردقلا اذه نأ نيب و ىرهزلا نع

 اتلخ نيتليلل حتما ماع لم ىلا عم انج رخ و لاق دیم ىبأ نع یح نب ةعرق قي رام نم حح دانساب دجا یورو

 ما نآ ىطءيو لوخدلا موي نیمی یرهزلا لوقو: جورخلا موي نیمپ و یضالا ددرتلا عفدي اذهو « ناضءر روش نم
 حصأ وه ام هتفل اخن یوقب سياف ناضهر نم نولخ رش. جرخ هنإ ىدقاولا لاق ام امآ و . اموب رشع ىنثا قيرطلا ىف

 یرخآ قو « ةرشع قا2 و دحالو < ةرشء تل و لسم دنع اهم : یرخا لارقآ ځراتلا اذه نیءعت قو « هنم

 عسملا لخد : ىزاغملا ف ىذلاو « ىت ام ىلع یرخالاو ىضم ام ىلع امهادح] لمع نيت اه نيب عمجاو « ةرشع ین »

 . ةرشع عبس وأ ةرشغ عست ىف كشااب ىرخأ ىف عقوو . ربشلا لوأ ف فالتخالا ىلع لو وهو « تضم ةرشع

 ناف «٠ ناضمر نم نيةب رشع ىف ناك حتما نأ هاشم نم ةدامج نع قعإ نبا ةباور نم نايفس نب بوقعي یورو

 هعمو ) ةيئاثلا قيرطلا ىف هلوق . ريخآلا رشعلا لخدي نأ لبق « طوالا رشعلا ىف عقو هنأ هدارم نأ ىلع لمح تبث

 یا ىف 2 هللا لوسر جرخ مث » ذئاع نباو قع نبا دنع ةورع لسرم ىفو . لئابقلا رئاس نم ىأ ( فالآ ةرشع

 فرش» و «ليلكالا ١ ىف عقو اذكو < مياسو ةئيهجو ةئي نمو رافغو مسأو راصن الاو نيرجابملا نم افلأ رشع

 ىف كاذ ليصفت ی أيسو . نافلآلا اهب قحالت مث ةنيدملا نم اهب جرخ فالآ ةرشملا نأب اههنيب عيجيو « قطدملا

 ةياور ىف عقو اذكه ( ةنيدملا همدقم نم فصأو نيس نام سأر ىلع كاذو ) هلق . اذه دعب ىذلا ةورع لسرم

 ةئس ىف تناك حتفلا ةوزغ نوک نم مولا عقو امنو « فصنو نینس عبس سأر ىلع باوصلاو « مو وهو « رمعم

 هيجوت نك« و ف مو نیس عبس ابنآ ريرحتلاف  ءاوس ةنس فصأ ناضمر ءانثأ ىلا لوألا عيببد ءانثأ نمو « نامت

 ةنس اهيلع قاطأ ةئالث وأ ناره ث ةيئاثلا ةنسلا نم لخد اذاف « مرحلا نم ةنساا لوأب خييداتاا ىلع ءانب هاب مەم ةياور

 لاقي وأ . ةنس فا ناضهر لا م نمو ٠ لوالا عيبر رخآ ىف كاذ عقيو « لكلا ماب ضعبلا ةيمسل نم ازاجم

 . ىرخأ ةنس لخد ناضمر لغد الف « لوالا عيبد لوأ نم فصأو نينس عبس رخآ ةئسلا كلت تابمش رخآ ناك

 لوألا عيبد ل وأ ناک ناثلا سأر نأ وأ فو نيئس ناب سار هنأ حصيف ابسأر هنأ هيلع قدصي ةنسلا لوأرو

 ءاذحلا وه ( دلاخ ) ةياور ىف هلؤق . مايصلا باتكىف هحرش مدقت ( نوموصو و مودي ) هلوق . ةنس فدا هدعب امو
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 دعب تناك انينح نأب ليعامسإلا هلكشتسا ( نين ىلا ناضمر ىف للي هللا لوسر جرخ سابع نبا نع ةمركع نع )
 هنأ ىدوادلا نع نيتلا نا ىكح اذكو « هم ىلا ةنيدملا نم جرخ هنأ كلذ لبق ركذ هاف « لمأت ىلا جاتحيف حتفلا

 اهلا جورخلا ناف ؛ دود رخ ىلع هلح و : تلق . تفحص « ريبخ) تناك وأ « کم لا جرخ هنأ باوصلا : لاق ٠
 تمقو امل اهنآل حتفلا بقع تعقو ىتلا ىأ « نيئح ىلإ » هلوقب دارملا ناف رهاظ هل اتو ‹ ناضمر ىف نكي مل
 . ىربطلا بحلا عج اذهب و . ابیرق الا ةريره ىبأ ثيدج ىف كلذ ريظأ عقو دقو . اهلا جورحلا قلطأ اهرئا
 ىف ةئيدملا نم جرخ هنأ هيلع ركع و ٠ نيزلا نبا هلاق ناضمر ةرقب ىف نينح ىلا جرخ نوكي نأ زوج : هريغ لاقو

 ءادتیا ناف ۰ ضرتعم هب مزج ىذلا اذهو : تلق . یاس اک رشع ةعسن ام ماقأو هطسو ةكم مدقن ناضمر رشاع
 ف هلو ٠ لاوش ىف نینح ىلإ جورحلا نوكيف « سابع نبا ثيدح نم ةوزغلا رخآ ىف ىضم اک هيف فان هچورخ
 برشف ءام نم ءاناب اعد » بابلا رخآ سابع نبا نع سواط ةياور ىف ( ءام وأ نبا نم ءاناب اعد ) ةياورلا هذه
 ناف « ددعتلا ىلع ليلد ال : تلق . ةمم اذهبو ةر اذه اعد نوكي نأ لمتحم : یدوادلا لاق . ثيدحلا « اراه

 نيتلا نبا دغبأو « مزج نم ةءاور هيلع مدقف یوارلا نم كدلا عفو اع]و « ةدحاو ةصقلاو دحاو ثيدحلا
 رذ یال اذك ( اورطفأ موصلل نورطفلا لاقف ) هلو  نينح ف ىرخألاو حتفلا ىف امهادح] ناتصق تناك : لاقف
 اورطفا ماوصلا نورطفلا لاقف » هبیذ,ت ىف ىربطلا ةاور قو . مثاص عج امهالكو فلأب « ماوصلل » هديغلو
 ىف حتفلا ماع 2 ىنلا جرخ د هتيقب و هنع لبذح نب دجآ هلصو (سعه انربخأ قازرلا دبع لاقو) هلوق ۰ « ةاصع اي
 نبا نع ةمركع نع بوبآ نع ديز نب دامح لاقو ) هل . ثيدحلا « قب راما ىف ريدخب سم یح ماصف ناضمر ربش
 ىف مسن واو ىنطةرادلا مزج هبو « سابع نبا هيف سيل رثك الو « رذ یا خس ضعإ ىف عقو اذك ( سابع
 بويأ نع دز نب داح نع ىراخبلا خیاشم دحآ وهو برح نب ناملس قيرط نم قتلا هلصو كلذکو « جرختساا

 : نسلق . ةمركع بوبأ هب زواج مل : هيلغ مالكلا رخآ ىف قهبلا لاق ١ ةكم حتف ىف هل وطب ثيدحلا ركذف ؛ ةمركع نع

 نم همف ام ركذأسو « هلوطب هب برح نب نايلس نع السم اذکه هجرخأ ةبيش ىنأ نإ نأو هلبق هلا ترشأ دقر

 باتک ىف ابلع مالكلا مدقت دق سابع نا رع سواظ قيزطو « ةوزفلا هذه حرش ىلع مالكلا ءانئآ ىف ةدئاف
 اضيأ مايصلا

 ؟ حتفلا موب ةيارلا هي ىلا زكر نبأ اپ - ۸

 لَو ٹا لوسر راس م » لاق هيبأ نع ماشه نع ةماسأ وبأ انثدح ”ليعامسإ نب ديب قص - ۰

 ربا نوس.تلي ءاقرو نب ليو مازح نب مکح و برح نب نایفس وبآ رخ « اشب رق كلذ غلبف « حتفلا ماع

 وبأ لاقف « ةفرع نارين اهنأك نارینب م اذاف ینارهظلا رم اون یتح نوريسب اولبفأف « لا لوسر نع

 *لقأ و رع : لایفس وبأ لاقف . ورع ىنب ناری : ءاقرو نب لی دب لاقف . ةفرع نارين اهنأكل ؟ هذهام : لایفس

 وبأ لساف هم نا لوسر مهم اوت « موذخآف موك رداف هل للا لور سرخ نم سان مآرف . كلذ نم

 تای « سابملا هی « نيملسملا ىلإ رشدي ينحلببا مطخ دنع نايفس ابآ "سبحا :سابما لاق راس الف « ناوفس
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 : لاقف ؟ هذه نم سابعاي : : لاقف ةبيتك ترف « نايفس ىلأ ىلع ةبيتك ةبيتك هرم : : وب با عم رك ”لئابقلا

 كلذ لثم لاقف « ده نب ” دعم ترم م .كلذ لم لاق وح ترم من . رافنلو ىلام : لاق , رافغ هذه

 مييلع ؛ راصنألا مالؤه : لاق ؟ هذه نم : لاق « اهلثم رب م ةبهتك تابقأ ىح . كلذ لثم لاقف < لس كرو

 :.ةبمکلا لحق مويلا « ةمحللا موي مويلا « نایفس ابأ اي : ةدابع نس لاقف « ةيارلا هعم ٌةدابع نب دعس

 کپ هللا ' لوسر مپ - بئاتكلا "لقأ ىهو ۶ ةبيتك تماج م ٠ رام دلا مو ا نايفس وبأ لاقف

 ا نایفس ىبأب قي هللا ور رم املف « مالا نب ريب زا مم  "یبثا "ةيارو « هباحصأو

 ةيماكسلا هيف ل هللا مع موي اذه "نكلو « دعس بذک : لاقف ۰ اذكو اذكل اق : لاق ؟ لاقام : ا

 ىريخأو : ةورع لاق . « نوح اب ”هقيار هکر نأ هلع ا لوسر رمأو : لاق . ةبعكسلا هيف ' فک مويو

 لوو 2 رما انه اه « ها دبع ايأاي : ماوعلا نب ريا لوقي سابملا تەم » لاق معطم نب ریبج نب عفا

 نم ؛ ةكم لعا نم لغد نأ دیا ولا نا اخ ذئموب لِي ٠ نأ ”لوسر <“ رم أو : : لاق : ها را هر نأ هی نا

 نب شیبح : نالجر ذوب هنع هللا یر ديلولا نب دلاخ ليخ نم لعقف ءادك نم يي ی "لخدو « ءادک

 ۱ « یرهفلا رباج نزرک و « رتشالا

 . هرمأب قلي ینلا ةبار هيف تزكر ىذلا ناكسملا نايب ىأ ( حتفلا موب ةا را لپ ىنلا زكر نبأ با ) هلو

 و ۰ ا اذکه ( حتفلا ماع عقل كلم هللا لوسر راس امل : : لاق هيبآ نع ) ةورع نبا وه ( ماشه نم ) هلوق

 سرت هست رعآ رعود معا ام هنم ىراخبلا دوصةمو ۰ الوصوم ةورع نع قرطلا نم ءىش ىف هرآ

 ) اشيرق كلذ خلبف ( هلق : ماوعلا ن ريب زلاو باطلا دبع نب سابعلا نع معطم ن ريبج نب عفان نغ ةورع نع

 ىزاغم نم ذئاع نبا دنعو قجس] نب !دنع ىذلاو « مازح نب يكسو نایفس نآ جورع لبق هنس یاب عنا هرهاظ

 نبا دنع ةلس فآ ةباور ىفاذكو . تار ب لع مو ارت رج اولز' ىت> لووخلا اوداقو اوجرخ مث : ؛ ةورع

 نب يكحل نايفس وبأ لاقف « مالا هکر لهأ ىلع مفف ۰ جرخ مث « تسبغ قرطا اب سا ىا نأ ةيش یآ

 هد نإ تنأو :الاق « ممم اناو : E نأ انامل مأ ىلا بکر نأ كل له : مازح

 ملا ثعب ىح ادي رق رل هللا لوسر زغب مل : لاق امهنع هللا ىضر رمع نبا ثيدح نم ذئاع نا ةءاور فو . اویکرف

 ار ملا دینی وا « ركب فالح نم اوآرب نأ نيبو « ةعازخ ليثق | ردوب نأ : ثالث یدح] نيب مريخ ةرمض

 ا ءاوس ىلع هيلا دبنن انكلو « أري الو ىدونال : ورع نب ةظرق ة لاقف . مريخ ةرض هانأف

 0 نم ددسه هج رخآ كلذكو دبملا ديدجت ىف علم هللا لوسر لأسي 0

 ٠ و . لع هتاو ۰ ربا نييلسملا غلبي نأ لبق اردابم هجوت اا 3 معزو ىدقاولا هرکنأاق 6

 ا فان و ذياع م ناو قع) نبا de ةورع يزاغم ف 0



 ىنأ مث . ربع هل ظافأف ربع ىتأ مث . ىلإ سالا سيل : لاق « فلحلا انل ددج : ركب ىبال لاقف ةنيدملا ىلا نایفس

 نم ىأ  لضأ لجر مويلاكت يأر ام : لاقف . ىلا مالا سيل : لاقف ايلع ىتاف . ىلا مالا سيل : هل تلاقف ةمطاف

 . نانلا نيب ترجأ دق : لاقو ىرخألا ىلع ةيدي یدح) برضف لاق . فلملا ددج , سانلا ريبك تنأ  نايفس یا

 : هل اولاقق » ةورع ةياور قو ةمركع ظفل « نمأنف حلصإ الو « رذحنف برح انتثچ ام : هل اولاقف کم ىلإ حجرو

 نأ ال كلذ مهنظ ىلع بلغ ىأ « اشیرق غلب د هلوق نوكي نأ لمتحيف ء مهلع نيم كراوج رافخ] ناو ىلع كب بعل
 ايأ اوثمبف » ذئاع نبا ةاور ىف ( للي هلا لوسر نع بلا نوستلی اوجرخ ) هلو ۰ ةقيقح كلذ میغلب اغلبم

 ميلا حتفب ( نارهظلا م اونآ ىتح ) هلوق ۰ « امبعم جرخت هابحصتساف ءاقدو نب ليدي ايقلف مازح نب مکحو نايفس
 ءاملا نوكسو ةمجعملا حتفب نارپظااو « واو ةدايزو ءارلا نوكسب هلوقت ةماعلاو « فورعم ناكم ءارلا ديدشتو

 اوفرشأف- ليللا ىف اولخد ىأ  اوءلظأ نارهظلا رم ةينث نم اوند اذإ ىتح » ةءاس ىنأ لسرم ىفو « ربظ ةينثت ظفلب

 .را فال ۲ ةرشع ةليللا كلت اودقوأ نیباسلا نا » قم نبا دنعو « هلك یداولا تذخأ دق ناريذلا اذاف « ةينثلا ىلع
 ام ىلإ ةراشإ (ةفرع نارين ) هلوقو . فوذحم مق باوج ( اهنأکسا ) نارينلا ىأ ( هذه ام نايفس وبأ لاقف ) هلوق

 ةلمللا كلت ىف ةياحصصأ سآ هلي ینا نأ دعس نبا دنعو 0 ةفرع ةلما ةريثكلا ناري-الا دابا نم مېت داع هب ترج

 نبا ىنعي ور و « ةعاز> ىنس ( ورمع ىنب نارين هذه: ءاقرو نب ليدي لاقف ) لوق . دان فالآ ةرشع اودقوأف

 ىف اذه لثمو ( كلذ نم لقأ ورمع : نايفس وبأ لاقف ) بقانملا لوأ ىف ةعازخ بسن عم هركذ مدقت ىذلا ی

 موعارف ليخلا ليهص اوعمسو طيطاسفلا وأر ال مهتأو كلذ:سكع ذئاع نبا دنع ةورع ىزاغم فو « ةبلس ىبأ لسرم

 : ليدب لاقف ۰ برحلا مه تشاج - ةعازخ نوطب ريك بعكو « ةعازخ ىنذإ - بمک وب ءالؤه : اولاقف كلذ

 لثملا اذه هنأ اذه فرعن ام هاو ءانضرأ نزاوه تمجتناف : اولاق . اذه اهييلأت خلب ام بعك ب نم. رثكأ ءالؤه

 'ناكو د ذاع نبا ةاود ىف ( موذخأف م وکر دف لب هللا لوسر سرح تكرم سان مآرفر هلوق : « سال حاص

 وبآ لخد ايلف « ین ادحأ نوكرتي ال قيرطلا ىلد ةعازخو « نويعلا ضیقت اليخ ةيدي نیب كعب قلي هللا لوسر
 ارفن لس هلا لوسر سرحناكو » ةبلس ىبأ لسرم ىفو « ليللا تحت ليخلا مهتذخأ نیلساا ركسع هباعصأو نایفس
 « كم لهأ نم مهانذخأ رفنب كانثج : اولاقف هيلا مهب اوءاجل ةليللا كلت مییلع باطخلا نب رمع ناكو « راصت الا نم

 سابعلا نا د قع نبا دنعو « نايفس ىبأب كانيتأ دق اولاق « متدزام نایفس لأب ینومتتج ول هللاو : رمع لاقف

 امل ترا نأب عملا نكمي و « هابحاص عجرو ةلذبلا ىلع هعم نايفس ايأ لمحل ۰ البدبو نايفس ابآ قلف اليل جرخ
 هقاو : سابعلا لاق ناربظلا رم لب هللا لوسر لزل الف و قحس] نبا ةياور قو . نایفس اب سابعلا ذقنتسا موذخأ
 هللا لوسر ةلغب ىلع تسلجل : لاق « شی رق كالم هنإ هونمأّ سيف هوني نأ لبق ةونع کم آلي هللا لوسر لخد نإل ْ

 . نايفس ىفأ مالك تممس ذا « مهربخمف کم ین أي ةجاح اذ وأ ةءاطحلا شمب دجأ ىلمل ! تلقف كار الا تشج ىتح ركل

 : لاق . معن : تلق ؟ لضفلا بأ : لاقف یتوص فرمف « ةلظنح ابآ اب : تلقف ةتوص تفرمف : لاق ٤ ءاقرو نب لبدبو

 «هابحاصمجرو یناخ بكرف لاق , كل هنمأتسأف ل هلا لوسر كب ىتآ یتح ةلخبلا ءذه رجم ىف بكراف : تلق ؟ ةليحلا ام

 ءالسأف لإ هللا لوسد ىلع ميكحو ليدي لخدف د ذئاع نبا دنع نكل و موذخآ مهنأ ةقباسلا ةباورلل فلاخ اذهو

 هيبيحي نأ هل مب هلا لوسر رمل سابعلا دنع نايفسوبأ رمتسا و . امسا نأ دعب يأ « هابحاص عجرو» هلوق لمحبف



 ىزاغملا باتک ۽ ۸

 یوم یزا-فم قو . اضيأ ركسملا ایهذغ اف نایفس ناب سارعلا قلا امل امجر انوكي نأ لمتح و . رکاسملا یرب یتح

 رخأت و« ميكحو لیدب لسأف « لب هلا لوسر ىلا مراخدآ و مهراجأف سارعلا مهقلف » هيفو « كلذ ديؤي ام ةبقع نبا

 ابأاوأر الف ء موذخآ سرما نأب ةملس نأ لسرءو قعحإ نبا دنع ام نيب عمجيو « حیصا یتح همالساب نايفس وأ

 ةيق ىف 9 هللا لوسرو < هل هللا لوسر ىلا ساپملا ه بهذف د ةمركع ةياور فو . هعم هوكرت سابعا عم نايفس

 نم اجراخ تشک ول : لاق رمع هعمسف لاق ؟ ىزملاو تاللاب عنصأ فيك لاق « لات لسا نایفس ابآ اب : لاقف ۰ هل

 ۰. لسا ةالصلا ىلإ سالا ةردام ىأر و حبضأ الف « هلزنم لإ شابعلا هب بهذف « نايفس وأ لسأف ۰ ادیآ اهتاق ام ةبقلا

 نايفس وبأ مجرب نأ نمآ ال يلم هللا لوسرل لاق سايعلا نأ ةبقع نب ىسوم ةءاود ىف ( نايس انأ سبحا ) هلوق

 كيلا ىل نكمل و ال ٠ سارعلا لاق ؟ مشاه ین اي اردغآ : نایفس وبأ لاقف ۰ لعفف , هقا دونچ هبرت ینح هسبحاف « رذكيف

 دنع) هلوق . اوحبصآ ىتح كارالا نود قیضلاب هسدغ « نيكر دلا هللا دعآ ام و نيكرشملل هقا دونج رظنتف حیصتف ةچاح

 یهو« لیلا فنآ ىأ ةدحوملاو می و ةلدبملا نركسو ةمجعملا ءالا حتفب یسب اقلاو ىسذلا ةباود ىف ( لبجلا مطخ

 نوکسو ةمجمملا ءاخلا,و يلوالا ةظفللا نم ةلمهملا حتفب رک الا ةاود قو« یزاغلا لهأ نم هريغو قح) نا ةاور

 تلعج ) هلوق ۰ میم دحآ ة ور هتوفي الو علا ىريل اقيضم هنوكل كانه هسبح ام و , امماحدزا ىأ ةيناتحتلا

 ؛ةدملاو ةادألا نم اپعم ام ةلببق لک رپظتل : یدانپ ایدانم مقلب ىنلا رمأو » ةبةع نب ینوم ةياور ىف ( رمت لئابقلا

 : لاق ؟ ءالؤه نف : لاق , ال لاق ؟ دم هذه ىفأ سابع ا : نایفس وأ لاقف ةبيتك ترف بئاتكلا هلي ىنلا مدقو

 « شيجلا نم ةعطقلا یهو < ةميظع نزو ةانثم (ةبيتك هینک) هلو - هبعرأ امظعا ما ىأرفالئابقلا ترم مث . ةعاضق

 ىلأ لسرم ىفو ( كلذ لثم لاق ةنيپچ ترم مث . رافغلو ىلام) هلوق ۰ عمجأ وهو نوكس مث حتفب بتتك-لا نم ةليعف

 میبد ىنيب ناکام هللاو « ةي و ىلام : لاق . ةنيرج هذه : لاق ؟ ءالؤه نم سابع ىأ : لاقف هئيرج ترم و ةملس

 ةلس نا لسرم قو « ماسو مذه نب دعسو ةئيبجو رانغ لئابقأ نم اذه ةورع لسرم ىف روك ذلا و « طق برح

 نب دهسو ةبقع ن یوم دنع ةعاضق رکذ دقو « ةعاضق نم مو مڏه نب دعس ركذ لو 2 ةايرمو لأ ةداب زلا نم

 ةلمهملا مضب دوس نإ كيل نب ديز نب دعس وهو زاجلا ىلع رخآلا حصیو , ةفاضإلاب ميله دعس ابف فورعملا ميذه
 رمکی هاض وب منم « برملا نم فئاوط مذه دعس قو . ةءاضق نبا ءافو ةلءرع فاحلا نبا ماللا مذهب لسا نبا

 . ٠ هيلا بسنف هاب ر ناك دبع دعس هيلا بسن ىذلا مهو ؛ ةروشم ةريبك ةليبق یهو ةرذع ونب و نون مث ةمجفملا

 ' ةيار تناكو « راصلالا ةيار ىأ ( ةيارلا هعم ) هل ۰ ةرازفو ای و لسأو محا اضیآ لئابقلا ف یدقاولا رکذو

 موي ىأ ةلمبملا ءاحلاب ( ةمحلملا موي مويلا نایفس ابأ اي : ةدابع نب دم لاتف ) هلوق ٠ آيس اک ريبزلا عم نیرجاهلا

 وبأ لاقف . ةبعكلا لحتست موبلا ) هلوق . هلتق اذإ انالف نالف محل لاقي « لتق موي ىأ « صاخم هنم دجوب ال برح
 ةلثقملا موب ةمحلملا موب هلوقب دعس دارمو ؛ ارصتخم عضوملا اذه ىف عقو اذکو ( رامذلا موب اذرح سابع اب : نايس

 وبآ ین : ىباطخلا لاق  كالملا ىأ ملا فيفختو ةمجملا رمکب وهو رامذلا موي هلوقب نايفس ىنأ دامو « ىمظملا

 ن مه داصتنالاو لهآلاو مرحلا بضغلا موب اذه دارلا ليقو . مهنع مفديو هموق ىمحيف دب هل نوكي نأ نایفس

 لهآ ضمب معز : تتإ نبا لاق . هوركم ىنلاني نأ نم یتیاحو یظفح هيف كمزلب موي اذه دارلا ليقو « هيلع ردق

 ام هللا لوسر اي : لاقف نيرجابملا نم لجد اهعمسف « ةمرحلا لحتست مويلا « ةمحللا موي مويلا : لاق ادعس نأ معلا



 3 (۲۸: ثردحلا

 لجرلا : ماشه نبا لاق . ام لخدت تن أ نکف هنم ةيارلا نت هکردآ : ىلعل لاقف . ةلوص شيرف ىف دعسا نوكي نآ نمآ
 نأ یزاغلا ف یومالا ىور دقو . ple سأباا ةد شر افورعم ناک رع نآل ؛ دعب هيقو : تاق . ريع وه ر یکذلا
 هللا هدشان مش ۰ ةدابع نب دعس هلاق ام هل رک ذف . ال : لاق ؟ كمرق لتقب ترمأ :هاذاح امل لِي ین لاق نایفس نأ
 ىلا اپعفدف هنم ةيارلا ذخ اف دعس ىلا لسرأو . ای رق هلا زعي مورلا  ةمحرملا موب مويلا نايف ابا اب : لاقف « محرلاو
 نم ةا ما تضراع كلذ ةدابع نب دعس لاف ا! : لاق راج نع رب زا ىبأ قبرط نم ركاسع نبادنعو . سیف هلبأ

 : تلاقف هلع هللا لوسر شرف

 ءاجل نيح تالو شرف يح اب كيلا ىدملا ین ای

 ءامسلا هل مهادطو ض دال ةمس مهلع تقاض نيح
 ءاحطلاو نوجلا لمهأب ررظلا ةمصاق ديري ادعس نإ

 ىلعي ىلأ دنعو . سوق هنبا ىلا تعفدو دعس نم تءخأف ةا راابرمأف ؛ ةمحرو مل ةفأر هتلخد رعششلا اذه عمس ايلف
 نب یهوم مزج نکل ء ادج فيعض هدانا و « ن ءاولب کم لخدف ٠ هيلا امعاد ىنلا نا » ری زلا ثيدعحح نم
 نم تعزل یا ةيارلا هيلا تعفد نميف لاوقآ ةئالث هذیف » ماوملا نب ريبزلا ىلا امعفد هنأ یرهرلا نع ىزاغملا ىف ةبقع
 هبال امعفدي رمأف دعس رطاخ ريغت یشخ مث « ام لخدب نأو , ابعزنب لسرأ ايلع نأ عملا ىف رراظإ ىذلاو . دعس
 .ريبزلا اهذخأ ذئنيخ هنم اهذخأي نأ مب ینا لأسف هالي ینا هركدي ءیش هنبا نم عقي نأ یشخ ادعس نا مث « سيق
 ىنلا ةمدقم ىف سيق ناک » هظفل و ىراخبلا طرش ىلع دانساب سنآ ثيدح نم رازبل اهرکذ دق ةريخألا ةصقلا هذهو
 « كلذ نع هفرصف ۰ ءىش ىلع مدقي نأ ةف'ذع هيف ىذلا عضرلا نع هفرصإ نأ جالي ىنلا دعس ماکدف کم مدق ال رق
 ىف غاب نوكيل ةأرملا هب لسرأ هنأكو , ىروفلا باطخلا نب رارضا هنأ ىدقاولا ركذ ةألا هتدممنأ ىذلا رعشلاو
 . أطخأ ىأ دعس بذک» لاقف دعس لافام ړل ىنلا ىلا اكش نايفس اب | نأ بایلا ثيدح ىف یت اسو ؛ ميلف ةفطاعملا
 لوسد ىذا « اورق هللا لذأ مولا « ةءرحلا لحتست مریلا » لاق امل ةدابع نب دعس نأ ىزاغملا ف یومالا ركذو
 : هل لاق مث -ةدابع نب دعس لوق هل رکذو  كمرق لتقب ترمأ هللا لور اب : هادانف ةب رم امل نایفس ابأ قلي هلل
 هيف هللا نعي مويلا « ةحرملا موب مويلا « نايفس ابأ اي : لاقف ؛ مهلصوأو سانلا ری تنأف « كموق ىف هللا كدشنأ
 ( بئاتكلا لقأ یهو ةبيتك تءاج مث ) هلو ٠ « سيق هنبا دي ىف هلعجل هدي نم ءاوللا ذ أف دعس ىلا لسرأف . اشيرق
 دوب الو ؛ ربظأ یهو مجاب ٠ لجأ » ىديمحلل عملا ىف عقوو « فاقلاب عيمجلل عقو : ضایع لاق « اددع ابلفأ ىأ
 « ماوعلا نب بلا عم وقلب ىنلا ةبادو ) هلوق . لئابقلا نم مريغ ددع نم لفأ ناك نيرجاوملا ددع نال ىلوألا ةحص
 سابعلا نيبو هنيب راد ام نايفس وبأ فتنكي ۸ ( ةدابع نب دعس لاق ام لمت ملأ : لاق نایفس یاب لر هللا لوسر م الف
 هاني هلئاق ناک ول و عقيس ام ريغب رابخالا ىلع بذكلا قالطإ هيف ( دعس بذک لاقف ) هلق . رب ىل اکش ىح
 ىلغ لالب ناذأو مالسالا راهظإ نم عقو ام ىلا دي“ ( ةبعكلا هيف مظعي موي ) هلوق . ةنيرقلا ةوقو هنلظ ةبلغ ىلع
 ىمكت موو ) هلوق . كلذ ريغو روصلا نم اهيف ام وعو مانصالا نم اهيذ ناكام اهنع ليزأ امم كلذ ريغو اهربظ
 لاق اک نامزلا مويلاب دارملا 7 مويلا كلذ فدامف ناضمر ىف ةبعكلا نوسکی !وناك اشرف نإ ليق ( ةيعكدلا هيف

 ىرابلا عف * 8 جس ۴



 ىناغلا پاتک - ۽ ۷۰
 سس سا

 م هللا لوسد ماو ) هلو ۰ كلذ عقوو « ماعلا كلذ ىف اهوسکی یذلا وه هنأ ىلإ يب ىنلا راشأف « حتفلا موب

 ةورع لاق ) . کم ةريقم نم برقلاب فورءم ناکم وه ةفينلا مجلا مضو ةلءهملا حتفب ( نوجحلاب هتيار زكرت نأ

 هللا لوسر كرمأ انره « هللا دبع ابآ اب : ماوعلا نب ريبزلل لوقب سابملا تمم لاق ممم نب ريبج نب عفان ىف ربخاق

 ةبح ال هناف كلذك سولو « ةكم حتف موب ةروكذملا ةلاقملا رضح امفان نأ موي قايسلا اذهو ( ةيارلا زکرت نأ مس

 وأ رع ةفالش ىف امإ امف اوعمتجا ةجح ىف كلذ دعب كلذ رييزلل لوقي سابعلا عم هنأ ىلع ىدنع لوم هنکلا و هل

 نمأو لاق) هلوق . « تلق » تفذخ حلا ریبزلا تلق لوقي سايعلا تعم : ريدقتلا نوكي نأ لمت و « ناع ةفالخ ىف

 حرص ىذلا ردقلا ىف الإ عيمجا ىف لاسرإلا رهاظ وهو « ربخلا ةيقب نم وهو ةورع وه كلذ لئاقلا ( ب هفا لوسر

 هكردأ هناف سايعلا نع وأ 5 هببأ نع هال ةورع نرك نأ لمتحيف هیقاب امأ و « ريج نب عفان نم هل هعامسب ةورع

 ديلولا نب دلاخ ذئموي قب ىنلا سآ ) هلوق . حجارلا وهو ةفلتخع دين اسأب هل ةعامج لقن نم هعمج وأ  ريغص وهو

 ثيداحالا فلاخم اذهو , یقل اب ىأ ادك نم ی يذلا لخدو ؛ دملاب ىأ ( ءادک نم کم لعا نم لخدي نأ

 نم لخد ادلاخ نأ تحل نیا مزج اذكو « اهالعأ نم ب ىنلاو كم لفسأ نم لعد ادلاخ نأ ةيثآلا ةحيحصلا

 ثعبو : لاقفاحاو اقایس ةبقع نب ىموم كلذ قاس دقو « ةبق كأنه هل تبرضو اهالعأ نم گر ینلا لخدو لفسأ

نآ هرمأو میلیخو ن رجاملا ىلع مارعلا نب ری زا هب هللا لوسر
 1 زرغي نأ همأ و 5 کم ىلعأ نم ءادك نم لخد 

 نم لخدب نأ هرمأو ممديغو ميلسو ةعاضف لئابق ىف ديلولا نب دلاغ ثعبو « هينأي یح حرب الو نوجحاب هتيار

 هللا لوسر ةمدقم ىف راصت الا ةبيتكىف ةدابع نب دعس ثعبو « توبسلا قد دنع هتياد زرغب نآ و کم لفسأ

 لخد امل د لاق ربع نبا ثيدح نم نسح دانساب قپبلا دنعو « مولناق نم الإ اولناقی الو مدبأ اونکی نأ ميمأو

 لاق فيك ركب ابأ اي : لاقف ركب ىنأ ىلا مبتف , رغلاب ليخلا هوجو نمطاب ءاسنلا ىأر حتفلا ماع قلب هللا لوسر

 : هلوق هدشن أف ؟ ناسح

 ءادكح اهدغوم عقنلا ریثت امور ۸ نا قینب تمدع

 ءاسنلا راب نيمطلب . تاجرسم ةنسالا  نعزان

 : نالجر ذوب هنع هللا یضر دیلولا نب دلاخ لیخ نم لتقف ) هلوق ٠ « ناسح لاق ثيح نم اهولخدآ » لاقف

وهو ( رعشالا نبا ) رفصم ةلمبم مث نونو ةمجم# قع] نبا دنعو « ةمجعم مث ةدحوم مث مهم ( شيبح
 ٠ بقل 

 ۰ ارجارم رم ینلا اهب سم ىتلا دبعم ما وخآ وهو ‹ ىعارخلا مزخآ نب ةعيب ر نب ذقنم نب دعس نب دلاخ هعسا و

 دمحأ نعو « هدج نع هيبأ نع شيبح نب ماشه نب مازح قيرط نم اهتصق نورخآو قاربطلاو ىوغبلا یورو

 (ذركو) هلوق . كس هللا لوسر عم حتفلا یدج دهش : لاق شييح نب ماشه نب مازح انئدح دواد نب یسوم انثدح و

وکس مث رسكب نیتلمپع لسح نب راج نا وه ىاز اهدعب ءارلا نوكسو فاكلا مضب
 ةحوتفم ةلمهع بحألا نبا ن

 رد ةوزغ ىف 2 ىنلا حرس ىلع راغ ىذلا وهو « نيكرشملا ءاسؤر نم ناكو « ىربفلا بيبح نب ةددشم ةدحومو

 اذشف اقي رط اكلس نيلجرلا نبذه نأ قحإ نیا ركذو . نيين رعلا بلط ىف إب ىنلا هثعبو < اعدق لسأ مث« لوألا

م اسان اوقل دلاخ بامحأ نأ یتع نبا ركذو . ذثءوب نوكرشملا امبلتقف دلاخ ركسع نع
 نب ليهس مهنم ‹ شيرق ن

 م وشو انف نيهان لا !واتاقيل کم لقسأ ناکم نونلاو ةمجملا ءاحل اب ةمدنخلاب اوممحت اوناك ةيمأ نب ناوفطو ورع



 4۲۸۰ ثيدحلا
۱۱ 

 رشع ةثالث وأ الجر رشع ان؛] نيكرشملا نم لتقو « ىنرجلا ءاليملا نب ةبلسم دلاخ ليخخ نم لتقف < لاتغلا نم اًئيش

 بطاخم - ىلنملا شاعربلل ىف لاقيو : ماشه نا لاق  ىركبلا دلاخنب سيق نإ سامح لوقي كلذ قو « اومزهناو
 : نيبلملا نم را رفلا ىلع هتمال نيح ةنأ ما

 همركع رفو نراوفص رف ذإ همءدنخلا موي تدهش ول كنإ

 همججو دعاس لک نطق ةللسا فويسلاب انتلبقتساو
 هلک قدأ موللا ىف یقطات م هغ الإ حمس الف ابرض

 دبع نب ثراحلا ونب و ركب ونب ام عمجت دقو ةكم لفسأ نم لخد ىتح ديلولا نب دلاخ عفدناو : ةبقع نإ یموم دنعو
 نم لتةو اومزناف ٠ میان اقف ادلاخ اولتاةف شرق er ترصختسا ن ذلا شياحالا نمو ليذه نم سان و عام

 ىح دجسملا باب ىلا ةدوزملا ىلا لستقلا مم یبتنا ىح <« ةميرأ وأ ةثالث ليذه نمو الجر نرشع وحن ركب ىنب
 : لاق « نمآ وېف هدب فکو ةبأب قاغأ نم : نايفس وأ حاصو « لابجلا ىلع مهنم ةفئاط تعفتراو « رودلا ىف اولخد
 «یدبو لتوق ادلاخ نأ نظن : اولاقف ؟ لاتقلا نع تیهن دقو اذه ام , لاقف ةقرابلا ىلا رم هللا لوسر رظأو
 دقو تلتات مل و ديلولا نب دلاخل نأمطا نأ دعب ی هللا لور لاو : لاق مث . لتاقي نأ نم دب هل نكي ملف لاتقلاب
 ءاضق ۽ لاقف . تعطتسا ام یدب یتففگ دقو ۰ حالساا اف اوعضوو لاتقلاب اذ وهدي مم : لاقف ؟ لاتقلا نع كتيب

 « ةعبرأ ةصاخ ليذه نمو « الجر نورذعو ةعبرأ رافكسلا نم بيصأ نم ةدع نأ دمس نبا ركذو « ريخ هللا
 للي هللا لوسر بطخ ه لاق سابع نبا ثیدح نم قاربطلا یورو . الجر رشع ةثالث مهنم لتق نم عومج ليقو
 « لتقلا عفريلف هل لقف نالفاي مق : لاقف « لتقپ ديلولا نب دلاخ اذه : هل ليقف « ثيدحلا « ةكم مرح هللا نإ : لاقف
 : لاق « تکسف « هيلا لجرلا رذتعا مث نيعبس لتقف « هيلع تردق نم لتقا كل لوقي هللا ىن نإ : هل لاف لجرلا هاتأف
 مهءامسأ تعج دقو . مامس رفن مد ردهأ هنأ ريغ « مهلناق نم الإ اولتتي ال نأ هدازما شا زا هللا لوسر ناك دقو
 ۰ لسبج ینآ نب ةمرکعو < حرس نا نب دعس نب هللا ديعو ۰ لطخ نب یزعلا دبع : مو رابخالا تاقرفم نم

 ٠ نب رابهو « ةفيفخ ىلوألا نيتدحومو ةمومضم ةلمبمب ةبابص نب سیقمو « رغصم فاقو نونب ديقن نب ثري وح لاو
 باتک اهعم دجو قلا یهو بلطلا قب ةالوم وا هلم ینا وجم نايئغت اتناك لطخ نبال اتناك ناتنمقو ۰ دوسالا

 . .همالسإ لبقو همد نفخ ملي ىنلا ىلا حتفلا موب ناثع هيف عفش مث دنرا مث لس ناکف حرس ىبأ نبا اماف . بطاح
 امآ و . اگر هقا لوسرنم نامأب ابعم عجرف ماشه نب ثراحلا تنب مکح مآ هتأ سما هتعبتف نملا ىلا رفف ةمركع امأو
 ادع مث لا ناکف هبابص نب سيقم امأو . حتفلا موي «ىلع هلتقف هک مو هقا لوسرل ىذألا ديدش ناكسف ثريوحلا
 ىراصنالا لتق مث ةيدلا ذخأف سیقم ءاخ , أطخ اماشه ءاخآ لق ىراصناللا ناکو « هلتقف راصنآلا نم لجر ىلع
 هللا لوسر تاب بنی را ضرعو نيءلسءلل ىذالا ديدش ناكف رابه امأو . حتفلا موي هللا دیع نب ةليمت هل اقف « دنرا مث
 ردهأ نأ دعب حتفلا موب ناك الف « تنام ىتح اهب ضرملا كاذ لزب لو « تطقساف اهريعب سخنف ترجاه ال ميم
 .تياسأف امهادحال نمؤتساف «ةئيرقو یترف امهعساف ناتنیقلا امأ و . هنع افعف هنم ليقف مالسالاب ناعأ همد الي ىنلا
 نميف رشعم وبأ ركذو . تلثق لب : ىديملا لاتو . رع ةفالخ ىلا تشاعو تلسأف ةراس اماو . ىرخآلا تلتقو
 , تلتق ةئبرق نأو تدلسأ یا یه ىنترف نا قع نبا ريغ رکذو ۰ ىلع هلتق ىعازخلا لطالط ن, ثراحلا همد ردهأ



۱۲ 
 ىزاغملا باتك - ۽

 نا یثحوو ٠ حدمو لساو كلذ دعب ءاج دقو < ةررهشم هدصقو ديهز نب بک همد ردهآ نم اضرأ الا رکذو

 لطخ نا ةالو« بنرأو . تلا دقو نایفس ىبأ ةاما ةبتع كنب دنهو . دحأ ةورغ ىف هاش مدقت دقو برح

 بنرأ نوکت نأ لما و . ةوسأ تسو لاجر ةينامث ةدعلا تلکف نوع] نا ركذ امف تلق دعس مأو . تاتق اضيأ

 باپلا اذه ف سنأ ثيدح ىف ىتأيسو : تلق . بقلاو ةينكلا رابتعاب وأ اممم ىف فلتخا ناتزیقلا امه دعس ماو

 هللا لوسر ليفأ لاق ةريره ىنأ نع حابر نب هللا دبع قيرط نم ىتاسنلاو لسمو دحأ یورو . لطخ نبا رکذ

 مضب - رسحلا ىلع ةديبع ابآ ثعبو ىرخألا ىلع ريبرلا ثعبو دملولا نب الاخ نيتينجلا یدح] ىلع ثعب دقو , زا

 اوءاج مهب فتبف « راصن الاب ىل فتها ةر ره ابأ اب : ىل لاقف -حالس ريغب نیذلا ىأ ةلمبملا نیسلا د دستو ةلمبملا

خألا لع هيدي یدحاب لاق مث ؟ مبعابتأو شيرق شابوأ ىلا نورتآ , مهل لاقف « هب اوفاطأف
 ادصح مودصحا : ىر

 : لاقف نايفس وبأ ءاغ , ءانلتف الإ منم ادحأ لدن نأ ءادقز اف انقإطناف : ةريره وأ لاق ٠ افصلاب ىنوفاوت ىح

 « نمآ وهف هباب قلغأ نم , لِي هلا لوسد لاقف لاق . مويلا دعب شیرق ال « شيرق ءارضخ تحيبأ هللا لوسراپ

 تحتف امنأ دحأ نع ةياورو ىعفاشلا نعو « شک لا ل وق وهو ةونع تحف ةكم نإ لاق نم ةصقلا هذ كمت دقو

 زاجل الإو اهرود اوكسلمي ل نيءاغلا نالو , مسقت مل اهنآلو , اماهآ ىلا رردلا ةناضالو « نيمأتلا اذه عقو | احلص

حيرصالا نم عفو ام نیا رالا ةجحر ۰ اهتم رردلا لهآ جارخإ
 « دياولا نب داخ نم هعوقوو لاتقل اب الا نم 

 مزاتسنال امن اب ةمسقلا كرت نع اوباجأو . كلذ ىف هب ىمأتلا نع هی و« راهن نم ةعاس تلح أ اهنأب 2 هع رصتب و

سق نال , م٣ انغو مرود مهل كرتب و اماهأ ىلع نم و ةونع دلبا حتفت دقف ةونعلا مدع
 تسيل ةموغلا ضرالا ةم

 مسقت لف ةونع ذالبلا رثكأ تحف دقو « مدعا نف ةءاحصلا نع تب اث فالخلا لب « املع اقفتم
 رم نمز ىف كلذو

 « دالإلا ةيقب نود هب اهصاصتخا یعدب نأ نکع صأب كاذ نع ةكم تداز دقر « ةباحصلا رثكأ دوجو عم نايثعو

 ىووتلا لوق امأو . دابلاو هيف فک املا ءاوس امرح ىلاعت هللا ارلعج دقو « قاخلا ديعتمو كسنلا راد امن یهو

 هيفف هک« لرعد لبق ناربظلا رب مهحلاص لب ىنلا ناب ةرومشملا ثيداحألاب یمفاشلا جتحا
 راشأ ىذلا نال « رظن

« نمآ ربف نایفس ىبأ راد لد نم و ها هلوق نم هل عقو ام هدارم ناك نإ هيلا
 «دجسملا لخد نم و اذکو مدقت اک 

 ىف درو یذلاو « لاقلا نع فکلا كاذب هيلا ريشأ نم مزتلا اذإ الإ احاص ىمسإ ال كاذ ناف قع) نا دنع اك

 دنع ةرب ره ىلأ ثيدح ىف تبث اک برحلل اودءتسا مال كلذ اومزتلي مل اثر رق نأ ىف رهاظ ةديحصلا ثيداحألا

 اوبيصأ ناو « مهعم انک ,ىث مه ناک ناف « ءالؤه مدقن : اولاقف اءابثأو اهل اهابوآ تشبو اشيرق نا , لسم

 مودصحا ىأ ىرخالا ىلع هيدي یدحاب لاق مث ؟ شررق شاب وآ نورنا ۽ 2 ینلا لاه اناأس نذلا ءانيطعأ

 دفع عوقو حلصلاب هدارم ناك ناو « هانلتق الا ادحآ لتقن نأ ءاهن اف انةلطناف لات . افصلا ىلع ی وفاوت یتح !دصح

 نبا دنع عقو امب مهم هزإ لاق نم اضيأ كسمتو . هتركذ ام هيفو لوألا لایحالا الإ ین هنظأ الو لقن مل اذبف هب

 مهريخيف کم أي ةجاح اذ وأ نبا بحاص وأ ةباطحلا ضعب دجأ ىلعل سايعلا لاف : حتفلا ةصق قايس ىف قحإ

 نم » نايفس ىبأ ةصق دعب ةصقلا ىف لاق مث . ةونع اماخدي نأ لبق هونمأتسيف هيلا اوجرخبل لَو هقا لوسر ناكمب

 یسوم دنعو . « دجسملا ىلإو مثدود ىلإ ساللا قرفتف « نمآ ومف هاب هيلع قلغا نمو « نمآ وف نایفس ىبأ راد لد

 : الاق مازح نب مکحو نايفس ابا ناد هصن ام  ةعاجلا دنع كلذ ف فئص ام حصأ یمو - یزاذلا ىف ةبقع نبا



 ۷۱۳ ۱۲۸-۲۸۲ ثيدحلا
 نأ وجرال ىنإ : لاقف « ةوادع دشآ و احر دعبأ مهناف « نزاو كديكو كندع لعجي نأ اقیقح تنك هللا لوسراپ
 عداف : مک و نايفس وأ لاقف . محلا وهأ ةمينغو نزاوه ةعزهو « ام مالسالا زازعإو ةكم حتف : ىل هللا |هدمحي
 ٠ نمآ وهف هراد قاغأو هد فک نم : لاق؟ مث قوما اهيدبأ تفكف شي رف تا زتعا نإ تيأرأ « نامآلاب سانلا
 «نمآ وېف مکح راد لغد نمو « نمآ ومف نايفس ىبأ راد لخد نف , اوقلطنا : لاق : مف كلذ. نذؤ: انثعراف : اولاق
 نأ نايفس ابأ نمآ ال ین هللا لو سراي : سايعلا لاق اهجوت املف ٠ ابل ةسأب مک رادو ةكم لعاب نايفس ىبأ رادو
 هنم انامأ اذه ناكف « نيمأتلا مو عب حرص" كلذ فو « ةصقلا ركذف « لعفآ : لاق . هللا دونج هيرت یح هدرف ؛ دتر
 .. حاصلاك نامألاو « ةونع امحتف نكي لو ةئومأم هکم تناك : ىعفاشلا لاق مث نف « کم لهآ نم لتاقي مل نم لكل
 مزلتسي الف ةبمك_لا راتسأب اوذاعت ولو اولاقي نأ او نامآلا نم اونثتسا نيذلا وأ لات اوضرعت نيذلا امأو
 هالي هنيءأت ىف بابلا ثيدح نیب و لاتقلاب ی« مآ ىف ةريره ىلأ ثيدح نيب عملا نکعیو . ةونع تحتف امآ كلذ
 روك ذملا نيمأتلاب اوضرو رود ىلإ !وقرفت ال« لاتفلاب ةرهاجملا شي رق كرت وهو طرشب قلع نيمأتلا نوكي نأب مه
 دليلا نوكك نأ مهءزهر مباتق یت- مهاتاقف همم نمو ديلولا نب دلا اولتاقو كلذ اولبةي مل نيذلأ مهشان وأ نأ مزلتسي مل
 ةمينغ مسق مف رجب مل هنأ كلذ عم فالخ الو « لقالاب ال رثك الا و عابنالاال لوصالاب ةربملا نال « ةونع تحت
 نسح دانساب دواد ینآ دنعو ٠ ةونع اهحتف نكي مل لاق نم لوق دی ۇب اء وهو « دحأ لاتقلا رشا نم ابلهأ نم یس الو
 عتق امضعإ نأ ىلإ - ىدرواملا مهنم  ةفئاط تحنجو عال : لاق ؟ ائيش حتفلا موي متمنغ له : لث هنأ رياج نعد
 ةونع ناك اهحّتف ةروص نأ قحلا و . «ليلك الاء ىف مك احلا كلذ ررقو , ةروك ذا ديلولا نب دلاح ةصق نم عقو أمل ةونع
 اهئاقبا نيبو رافکلا نم تعزتنا اذإ نيم اغلا نيب ضرألا ةمسق ىف ريخ مامالا نآلف الوأ امأ ءاحلص تحتف اهنأ ىلع امتراجإو اهرود عسب زاوجو امتمسق مدع بترت ىليهسلا ممتم عمج عنمو « نامأب تاخد نم ةلءاعم الما ةلماعمو
 ىف ضرالا لخدت ال : مهضمإ لاقف ايناث امأو . اهتراجإو رودلا عيب عنم كلذ نم مزاي الد « نیلسلا ىلع اهو
 ضرالا ریصآ و اباك أتف رانلا لزنتف « لاومالا اومنغي مل رافکسلا ىلع اوبلغ اذإ اوناك یضم نم نال « لاومآلا كح
 نيذلا موقا اننروآ و  لاقو . ةيآلا ( کل هللا بتك ىتلا ةسدقلا ضرأألا اولخدا ) ىلاعت هقا لاق اک محل امومع
 نم ريثك مدقت دقو « انه اهب لیطا الف ةرومشم ةلأسملاو . الا < اهيراغمو ضرالا قراشم نوفمضتسپ اوناک
 جا باتک نم « 6م رود ثب روت باب » ىف کم رود ثحابم

 ؛لوقی ی 1 دبع تعم » لاق ةر ی ةيواعم نع هبمش ان دح رلیل ولا تی اشو - ۱
 ساناا میدم نأ الول : لاقو ؛ مجرب حتفلا ةروس أرقي وهو منتان ىلع ةكم حنف موي لب لا لوسر تبار
 0 مجرد اک تمجرل یلوح

 بم ¢ 0۰۵۷ « ۰۰۳4 « 4۸۳۰ : يف هفاراآ - ۸ ثيدحلا ]

 نع ”ةصقح ىبأ نب و اند ی ی "یادم انثدح ن٣ را دبع نب "ناملس شرع - ۸۲

 أ نع نا نب ور نع نيسح نب مع نع ”ىره*زلا
 « ؟ لزنم نم ليقع انا كر لهو : مپ ینا لاو ؟ ادغ لزمن 9 ۳ . 4 ۰ ۰
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 نبأ « هللا لوسر اب : حتفلا مز لاق هنأ ديز نب ةماس
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 ثرو نمو : یرهزلل ليف . نمؤملا رفاكلا الو « رئاكسلا "نمزلا ثر ال : لاق مد - ۳

 سنوي لقي لو. هتحَح ىف ؟ ادغ لز نأ : یرهزلا نع "رمعم لاقو . بلاطو لیقخ هرو : لاق ؟ بلاط ابآ

 » حتفلا نەز الو هح

A4ا وب اکل بڪ ان ح ناما وا اش — 
 ىضر ةريره فأ نع نمحرلا رلب# نع دان زل

 « رفکسلا ىلع او مساق ثيح فيلا لا حتف اذإ هلا ءاش نإ انل زم : هع ها وسر لاق » لاق هنع هلا

هاربااث دح لیعامما نب موت شی - ععدم
 هل ىبأ نع باهش نا از ریش لدم نب م

 فأ نع

 ؛ ةنانك_ ىب فیخ فا ءاش نإ (دغ ادلزنم : اتينح داوگ نيح هل رفا "لور لاق » لاق هع هللا یفر ره

 » رفكلا ىلع اوعتاقت ثيح

 ىف اذک ( ديلولا وبأ انئدح ) هلوق «لوالا ثيدحلا : ثيداحأ ةتس اذه دعب بابلا ف فئصملا رکذ مث

 لاهتم نب جاجح ةياور ىف ( ةرق نب ةيواعم نع) هلق . برح نب نابلس هلدب عقو هنأ فايخ معزو ۰ لوصالا

لا لئاضف ق هجرخآ « سايإ وبآ ان ريخأ » ةبمش نع
 أرقي وهو ) هلو . ةرف نب ةيواعم وه ساب وبا و « نآر ق

ع مدآ ةياور ۴ داز ( حتفلا ةروس
 ۳1 ميجا ديدشتب ) حجر ) هل ۰ «4شل ةءارق « نأرقلا لئاضف ىف ةيعش ن

 یوار ةرق نب ةيواعم وه لئاقأ ( سانلا عمت نأ الو : لاتو ) هلو . قلا ىف فرا .ىراقلا ديدرت عیجرتلاو

 رخا وا قو حتفلا ةروس .ریسفت ىف وهو « ةبعش نع ثيدحلا اذه هئاور ىف مهار | نب سم كلذ نيب « ثيدحلا

 نبأ ةءارق ىحب ةيواعم أرق 2 د هظفاو < هنم متأو هوحن ثيدحلا اذه یف ةبعش نع ةبابش اور نم ديحوتلا

 فيك : ةب واعمل تلقف . 2 ینلا یک لفغم نا عجر 5 تءجرل مكيلع سانلا ممت نآ الو : لاقو لفغم

 كلذي تأرتا » ةبعش نع ريرج نإ بهو ةياود نم « ليلك الا » ىف كاحللو «تارم ثالث أ : لاق ؟ هعيجرت

 لیبحرش تنب ناب فورعم اوه (نمحرلا دبع نب نامیاس انثدح) هلو « ىناثلا ثيدحلا .« ب ىنلا هب أرق ىذلا نحللا

ا حلاص نب یگ نب دیس وه یگ نب ناذعسو
 وهو « هيقأ نادهسو < قشمد ليزت ىوكلا یک وأ ىمخلل

 ی مماو « ةصفح ىبأ نب دم هخیشو . عضوملا اذه یوس ىراخبلا ف هل امو . هئيل ىلا ینطقرادلا راشأو . قودص

 ف رخآو ثب دخلا اذه ىوس یراخبلا یف هلامو . قاسنلا هفعض . قودص « ةلس ابآ یک یرصب « ةرسام ةصفح

 باب » ىف قوتسم هحرش مدقت ( ؟ ادغ لرتبت نأ هللا لوسراي : فلا نمز لاق هنا )هلق ٠ ةريغإ هيف هن رق جحلا

 همسا ىلع فقأ مل كلذ نع لثاسلا ( بلاط ايأ ثرو نم : ىرهزلل ليق) هلوق .جحلا باتک نم « کم رود ثروت

رمرلا نع سف وب ةياور نم جملا ىف مدقت 6 ( بلاطو ليقع ةثرو ) هلوق
 بلاط ابآ ثدو لیقع ناكو » ظفلب ی

 لع لدي اذهو . یہا نيرفاك بلاطو لءقع ناكو . نیملسم اک اہل ايش ىلع الو رفعج ثر لو بلاطو وه

 یوتسا تعقو ال ةرجملا نوکت نأ لمحو . ةرجملا لبق تام بلاط اب! نآل « مالسالا لئاوأ ىف محلا اذه مدقت

 هن ال مب ىتلا دلاو هللا دبع هفلخ ام ىلع هدي عضو دق بلاط وبأ ناكو « بلاط وبأ هفلخ ام ىلع بلاطو ليقع
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 ا ۰
 لو ةرجحلا تعقو مث بلاط وبأ تام الف « بلطملا دبع هدج توم دعب بلاط ىبأ دنع تكي ىنلا ناكو هقيقش ناک
 درقت ايلف , ليقع رخأتو ردب لبق بلاط تامو « بلاط وبأ فلخ ام ىلع ايل وتسا ليقع مالسإ رخآتو بلاط لسي
 عاب دق ليقع ناكو « كلذ ىلا 2 ىنلا راشأف ليقع دمب كلذ رمتسا رفاكلا نم لسملا ثيروت كرتب مالسالا كح
 , هيلع الضفت كلذ هل كرت : ليقف . وه هصخم ام ىلع اليقع 9 ىنا ريرقت ف فلتخاو . ابلک رودلا كلت
 ایل كرت لهو » هلوق قو ٠ مهتحكنأ ححصت اک ةيلهاجلا تاف رص) احیحصا لیقد < افيلأتو هل لاتا ليقو
 ىنلا لزني ام : لاق ثيح ىباطخلا ىلغ بقعت هيفو « اهيف لزنا عيب ريغب اهكرت ول هنأ ىلإ ةراشإ ءراد نم ليقع
 رظن همالك فو . ىلاعت هلل كرت ءىش ىف مجرب نأ رب مف ۰ ةرجماب ىلاعت هللا ف اهورج رود ابنال اهن ےک
 مذقت اک اهنم رجاه ىلا دلبلا ىف رجابملا ةماقإ وه اء] كرتلاب صتخم ینلا نأو « هتمدقام رهظألاو « خم ال
 مايأ ةئال و كنلا مايأ یهو اف هل نوذألا ةدملا ماقأ ذإ ابکلع راد ىف هلوزت درجم ال  ةرجما باوبأ ىف ہر رقت
 سعم قیر ( هتجح ىف ادغ لزنت نبآ ) روک ذم انسالاب ىأ ( یرهزلا نع رمعم لاقو ) هلوق . لعأ هللاو . هدمب
 ۱ « كلذ نع تكس ىأ ( حتفلا نمزالو هتجح ) ديزي نبا ىأ (سنو لقي لو ) هلق . دابجلا ىف ةلوصوم تمدقت
 هل ۰ ثلاثلا ثيدحلا . ةصفح ىنأ نب دمع نم نقتاو قئوأ رمعمو « رمعمو ةصفح يأ نبا نيب فالتخالا قبو
 عفراب وه (فيخلا هللا حتتفا اذا ) هلق . كربتلل وه ( هللا ءاش نإ انلدنم ) هلوق . جرعألا وه ( نر دبع نع )
 . ءاملا ليسم نع عفتراو لبجلا ظلغ نع ردحنا ام فيخلاو . حتتفا لومفم وه سيلو « انلزنم هربخ أدتبم وهو
 الو موك اني الو مشاه ىنب اومیابیال نأ شيرق فلاحت ال ىأ ( رفكلا ىلع ) اشیرف ىنعي ( اومساقت ثيح ) هلْ
 نم « کم بیا لوزن باب » ىف هحرش اضيأ مدقتو « ثعبملا ف كلذ نایب مدقتو بعشلا ف مورصحد مور
 نينح ةوزغ نال حتفلا ةوزغ ىف ىأ ( انینح دارآ نيد ی هللا لوسر لاق ) ةيناثثا قيرطلا ىف هلوق . جلا باتک
 مودق دارأ نيح » ظفلب ىرهزلا نع بيعش ةياور نم جا ىف روکذلا بابلا ىف مدقت دقو < حتفلا ةوزغ بقع
 یرهزلا نع ىعازوألا ةياور نم اضيأ كانه هرکذ نکل ٠ روكذملا عملا قبرطب نيتياورلا نيب ةرياغم الو « 37
 « حتفلا ةورغ ىف ال هتجح ىف كلذ لاق هنأ ىلع لدي اذهو « ةنانك ین فیض ادغ نولزان نحن : ىن وهو لاق » ظفلب
 ىف لوزنلا مب ىنلا راتخا امن] ليق . ملعأ هللاو ددعتلا لمتحو « كلذ ىف فالتخالا ىف هلبق ىذلا ثيدحلاب هبیش وپف
 کم لوخد نم منكم و ميظعلا حتفلا نم هيلع هب معنا ام ىلع ىلاعت هللا رکشیف هيف اوناک ام ركذتيل عضوملا كلذ
 « ناسحالاو نملاب مهلباقمو اوءاسأ نيذلا نع حفصلا ىف ةغلابمو اهنم هجا رخ] ىف ىعس نم فن مغر ىلع ارهاظ
 ءاشي نم هينوي هللا لضف كلذ

 "نا » هنع لا یضر كلام نب سنا نع باهش نبا نع كلام اند دعا نب ىع ارو - ۲۰
 ۰ ةبمکلا راتسأب ”قلعتم لطخ نا ۳ لاقف لج ر ءاج م الف رفغلا وسأ ر ىلع و حتفلا م و كم لخد 1 "بلا
 - ٠ ی 4 ۳۳ مو هرز 58

 و ذئءوب - لعا لاو - ی رت ايف لرب ىنلا نکس و : كلاه لاق فا لاف

 نع e یا نع دهاحم نع جیم ىبأ نا نع ةنييع "نا را لضفلا نب "هد ص شرح بس ۷
 لصف «بُش ةئامئالثو نوتس تببا لوحو حتفلا موب ةكم يب یبلا لحد » لاق هنع "فا یضر هللا دبع ۳ ۰ - ین ۳ تک 1 ۳ ۱ ۳
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 « ديمي امو لطابلا یردبب امو قلا ءاج ؛ لطابلا رو یتلا ءاج : لوقیو هرلي ىف دوم منم

”بوأ ادع ی ینآدح رلمصلا دع ان لح "قاحسا قنص - ۲۸۸
 سابع نبا نع ةمركع نع 

 < تج ۳ اهب رمأف « الا هيفو تيبلا لغدن نأ افآ ةكم مدق امل هئ هلا لوسر نا و امهنء للا ىضر

 اقتسام اورع دقل « هللا مهكتاق : هل ينا لات « مالزألا نم امهيديأ ىف ليعامسإو

 بو لافو + بوي نع رسم هان هيف ل لو جرخو تیبا ىحاون ىف ربکسف تيبلا لغد ۸ . طقاهب

 لب بلا نع ةهرکع نع بوبا انثدح

 ىف ( بابش نبا نع) هلق . ةلدبم اهدعب یازلاو فاقلا حتفب ( ةعزف نب یح) هلوق ۰ عبارلا ثيدملا

 دحآ ىبأ نع دحأ ةياور فو « ىناطترادلا هجرخآ « بابش نبا ىنثدح ٠ كلام نع ديحلا دبع نب ىحب ةياور '

 نب مساقلا ديبع ىلأ ةياور ىف ( ىفغملا ) هلو . « هربخآ كلام نب سنا نا ١ باب نبا نع كلام نع ىريزلا

 نب ىحيل « أطوملا » ىف وهو ديبع وبآ هب درفت ىنطقرادلا لاق < ديدح نم رضذم » كلام نع ريكب نب ىحي نع مالس

 ةياور نم هقاس مث « ديدح نم رفغم » ظفلب أطوملا جراخ ةباصأ نم ةعامج كلام نع هاورو « ةعامبا لثم ريك

 نا نع سيوأ ىبأ ةياور نم ىدع نا دنع وه كلذكو ۰ كلذک كلام نع ةرشع ۱
 ةياور نم ىنطفادلا دنعو « بارش

 نع بابحلا نب ديز اور نمو < هلتقيلف لطخ نبا کنم ىأر نم 5 ثيدحلا اذه قو ٠ كلام نع راوس ن ةيابش

 لسم نب ديلولا داز ( هلتفا لاقف ) هلوق . « رعشلاب هر هللا لوسد وجه لطخ نرا ناکو » دانسالا اذ كلام

 كيعس نأب قح) نإ مزج داو « هلناق ف فلتخاو < نابح نبا هجو ذاع نبا هجرخأ « لثقف » هرخآ ىف كلام نع

 « ىنالجعلا ةدبع نب كيرش هلتاق نأ اهم :الاوقآ هيف ىدقاولا ىكحو « هلتق ىف اكرتشا یلسالا ةزرب ابأو ثيرح نبا

 لوخد باب د ف ثيدحلا اذه حرش ةمقب عم جملا باتك ىف فال خالا نم هيف ام تنی دقو « ةزرب وبأ هنأ حجرو

 ىلع ةبعكللا راتساب قاعتم وهو لطخ نبا لتقب لدتساو . هتداعإ نع ىنغي ام ةرمملا باوبأ نم «مارحإ ريغإ ةكم

 كاذب لالدتالا فو . مرا ىف لتفلا هيلع بجو نم لتف زوج ةنأو < لثقلا هيلع بجو نم ذيعت ال ةيعكلا نأ

مرح نأب حرص دقو « 6٤ لاتقلا امن لزب ینلل لحا ىلا ةعاسلا ىف عقو امن كلذ نأب اوکسم" نیفل اهنا نال رظن
 ام

رتسا انآ هدج نع هيبأ نع بیمش نب ورمع ثيدح نم دم دنع عفو ةروك ذلا ةعاسلا و « تناك اك تداع
 نم ت

0 0 
 مدارا ةروص جحا

ثيدح نم کم بات کو ىف ةبش نإ سع جرخآ و . رصعلا ىلإ حّتفلا موب ةحببص
 لوسر تيأر » لاق ديزب نب بئاسلا 

 لاقو مدارا ماقمو منعز نيب آربص هقذء تب رف لطخ نب هللا ديع ةيعكلا راتسأ تحن نم جرختسا 2 هما

شءم ىفأ یف نأ الإ تاق هلاجرو « |ريص اذه دعب یشرق ناتفی الو
 نف) هلو ؛«سهالا ثر دلا ۰ لما هللأو « الاةمر

 وهو حيجت ىبأ نبا انثدح ةنیبع نبا نع ريسفتاا ىف ىديحلا ةياود ىف (حیجت ىبأ نبا
 « راسي جيمي ىأ مساو هللا دبع

 رخآ دانا ثيدحلا اذه ىف ةنييع نالو « حرج ىبأ نبا انثدح , نايف نع هللا دبع نب ىلع نع ةمزالملا ىف مدقتو

 * دوس نبأ نع لئاو ىبأ نع دشار يآ نب عماج نع هنببع نبا نع دواد نب راغغلا يع قيرط نم ىتاريطلا هچرخآ

 ( بصن ةنامال و نوتس ) هل . دوم-م نبا وه (هللا دبع نع) هلوق . ةر نب هللا دبع وه ( رمعم ىبَأ نع )هو



 ۱۷ 4۲۸۸ 4۲۸۲ ثيدحلا

 , ىلاعت هللا نود نم ةدايعلل بصننام وهو «باصن الا ةدحاو یه , ةدحوم اهدمب « نكست دقو ةلمبلا و نوالا مپ
 اوناك ىلا ةراجحلا هب دار و بصنلا قلطب و .« ايصنو لدب « اص د ةئييع نبا نع ةبيش ىنأ نباةباود ىف عفوو
 . الا ىف الو انه ةدارم تسیل و قيرطلا مالعا ىلع باصن الا قلطت و « انه ةدارم تسیاو مانصالل اهياع نوحبذإ
 فآ ثيدح ىف ( قحلا ءاج : لوقيو هدب ىف دوعإ ) هلو . رپشآ لوآلاو ابحتفب و نيملا مضب ( اهنعطي لءجل ) هلو
 نصل طقسیف ر نابح نبا هحمصو ىك افلا دنع رع نبا ثیدح ىفو « سوقلا ةيسب هيفيع ىف نمطي » ملسم دنع ةريره
 تناكاهنأ عم « هافق لع طةسالإ هلبقتسا نثو قبب مف » سابع نبا ثيدح نم یارطلاو یوکافلو هسع الو
 رابظالو ءاهيدياعو مانصالا لالذال كلذ مب ىنلا لعفو « صاصرلاب ابمادقآ سيلب] مش دش دقو « ضدالاب هتباث
 ريا ام نوم ةت اوناک یا مامسا یه ( مال زالا ) هلق . ايش اهسفن نع عفدت الو ء رضت الو عفنت ال اما
 وحن هيفو « ابهوچ ول تیک اب ساف : هيفو دوعسم نبأ كثددح وعت راج ثيدوح نم ةيش نآ نبا دنعو ٠ رشلا و
 قو . « ليئاقلا كلت خلعلف نارفعزب امد مث . مالزألاب مسقتسٍ محارب ناک ام « هقامهلناق » دازو سابع نیا ثيدح
 . روصلا ةبج نم مه الا رفک بلاغ ناکو « كرشلا ةنظم اهن وكلا روص هيف ىذلا ناكا ىف ةالصلا ةيهارك ثيدحلا
 هلو ٠ ديعس نب ثراولا دع نا وه دمصلا دعو « روص:ه نبا وه ( قاع ینادح ) هلو  سداسلا ثيدحلا

 ( تجرخأف اب مأف « ةحلالا هيفو تيبلا لخدي نأ یار هلو . هنم دب الو لیصالا ةياور نم طق- (ىبأ ینئدح )
 ةيعكلا یتأی نأ ءاحطبلاب وهو باطخلا نب رمع سا رم ىنلا نأ » دواد ىبأو دعس نا دنع رباج ثيدح ىف عقو
 نم ناكام احم هنأ ربظي ىذلاو « ابجرخأ ىذلا وه رمع ناكو ؛ روصلا تبحم یح اماخدي ملف ءاهف ةدوص لك وحمیف

 ةروص ىأرف ةبمكلا لخد موی ىنلا نا » ةماسأ ثيدح امأو . اطورخم ناکام جرخأو . الثم انوهدم روما
 یح دقو . الو اها نم ىلع یخ ةيقب تمقب هنأ ىلع لوح وهف جملا ىف مدقت دقر« اهو>ع لع هام اعدق مهار]

 نم ضعب امهآر ىح اب همأو یسع ةروص نأ زيزملا ديع نب دیعس نع لسم نب دیا ولا نع ىزاغملا ىف ذئاع نبا
 بنطآ دقو . رأ امه قبب ملف ابهذ تيبلا ريبزلا نبا مده ايلف . ةبرغ داليرل اکنن] : لاقف ناسغ یراصت نم لسا
 جرج نبأ نع مدا وبأ انثدح و لاقو مدة ام رک ذف ثيدحلا اذه قيرط جيرخت ىف « م باتيك ١ ىف ةبش نب ريع
 ىبيع اهنبا امرجح ىف ميم ليثاك تكردأ « معن : لاق ؟ لیثام ةبعكسلا ىف تكردأ : ءاطع یسوم نب ناہاس لأس
 جرج نبا نع هيفو « قيرحلا ىف :لاق ؟ كلذ بهذ ىتف : لاق . بابلا للي ىذلا طسوالا دومعلا ىف كلذ ناكو « اةوزم
 قيرط نمو « مي دنساذهو « تابلا ىف تناكىلا روصلا سم سا رم ینلا نأ هغلب هنأ راند ني ورع یرخآ و
 ولد ىف ءا هیت اف ىف م أف ةيءك-لا لخد رم ىنلا ناو ةماسأ نع سابع نبا ىلوم ريمع نع ناره»٠ نب نمحرلا ديع

 « لصي لو جرخو» هلوتو « نوقلخم الام نور وصي اموق هللا لئاق : لوقيو روصلا ىلع هب برضيو بوثا لبي لمجل
 ىف جب ىنلا ةالص تبثأ نم ىلع مالكلا هيفو « جحلا باتک نم « ةيعكلا یحاون ىف رك نم باب د ىف هحرش مدقت
 هل بوبأ نع رهعم نغ قازرلا ديع نع دجآ هلصو (بوبآ نع رمعم هعبأت ) هلو . امان نمر ةيعكسلا

 سابع نبا تايئاب ىتاغصلا ةخسن ىف عقوو . هلسرأ هنأ ىنعي ( ب ىلا نع ةم ركع نع بورأ انادح بیهو لاقو١
 كلذ ىلع رمهمو ثراولا دبع قافنال یراخبلا دنع ةلوصوملا ةياورلا تحجرو < اط وهو بیهو نع قيلعتلا ىف

 بويأ نع
 ىرابلا مخ * ل جم - م



 ىزاغملا باتك - ۶ 0 18

 هم ۱ | 8 ۹۵

 ةكم ىلعأ نم هيب ىنلا لرخد ساپ - 6

 "نا 2 ام 21 ر ۳ ن لا رع نع عفان ىر بخأ "سنو یا دح تالا لاقو - ۹

 وب نابع تاو لالب سودے دان ا ا E ردا سما رب قا ها از
 ْئ 0 هع هو ال, هعمو دیر نب هماس د رم ۰ د ىلع هلم یلعآ نم حتف مو لبف هلي دش وسر

 ۰ رم لإ ۶ كل ر <84 رگ راس عي ۰ ۱ ا

 ةماسأ هعمو ياپ نا لوسر لخدف « تيبلا حاتفء ناب نا هرمأف « ردجسأا ىف خان ی ْهبح+ا نم ةداط

 نی 3 ر
۳ 

 رع نب هللا دبع ناكن « سانلا یبتساف جرخ م ءاليوط اراهن هيف کف « ةحلط ن نامعو لالبو ديز نا

 ىذلا ناك-ا ىلإ هل راشأف ؟ هب هللا لوسر یلص نأ : هلأسف « عاق بابا ءارو الالب دجوف ؛ لغد نم لو

 « ةدجس یلص ک : اا نأ ”تيسنف : هللا دع لاق . هيف لص

42 

 ةدئاع "نا 2 هيبأ ند ةورع 4 ماشه نع ا ن صفح ا را ù میل شی — ۰

 ر 0 . 2 ۳ 4 ۳۹ ۰ 9

ک نم حفلا ماع لخد مللي ىلا نأ 06 ريخ] lie فا یر
 بیهوو ةءاسأ وبا هراز ۰ 19 ىلعأب ىلا ءاد.

 « ءادک ىف »

۳ - 5 - ُ ۳ 5-5 

 تفلا ماع لب یبلا لخد » هییآ نع ماشه نع أ وبأ اننادح لوهاممإ نب دبع اشو - ۱

 » ءادك نم كم نمآ نه

 زفعج قب رط نم « ليلك الا » ىف كاملا یور دقو . ابحتف نيح یا ( کم ىلعأ نم ےب ىنلا لوخد باب ) هلق

 لاقو ) هلْ « امدختم هلحر ىلع هنقذو حتفلا موي هک« كلي هللا لوسر لغد د لاق سنا نع تب ام نع ناملس نبا

 فو ةالصلا ىف ثيدحلا حرش مدقتو , دابجلا ف فلؤألا اماصو قيرطلا هذهو « دیزب نبا وه ( سنوي ىنثدح ثيللا

 قاربطلاو قازرلا دبع ىور ( تیبلا حاتم ىتأي نأ هرمأف ) هل ۰ ةريثكدئاوف عم « تيبلا قالغا باب » ىف جملا

 هللا لورو هيلع ااف » ةبمکلا حاتفع ینتئا : حفلا مر ناععل لاق و ینلا نا د یرهزلا لسم نم هنج نم

 ىلا ةارملا تلمجو « ىلجر هيلا ىعسف ؟ هسجح ام : لوقیو قرعلا نم نادبا لثم هنم ردحتيل هنا ىح . هرظاني يَ

 ىح اهب لزب لف , ادبأ ہوکیطعب ال كتم هذخأ نا : لوقت ديعس تنب ةفالس اپساو ناثع مأ ىهو حاتفملا اهدند

 ةياقسلاو ةوبنلا انيطعأ انإ : ىلع لاقف ةياقسلا دنع سل ج رخ مث « تيبلا لخد مث ء حتفف هب ءاج ؛ حاتفملا یطعا

 یودو . هيلا حاتفلا عفدف ةحلط نب نامثع اعد مث . هنلاقم علم ینلا هرکف . انم ابيصن مظعاب موق ام « ةباجااو

 قاما نأ دنعو < هوحن السم بطاح نب نحرأ دبع نب یو ةلس ینا نع ورع ن دم قيرط نم ةبيش ىفأ نا

 « هب فاطف تیبا ءاج ىتح جرخ سانلا نأمطاو ب هللا لوسر لزل امل » تلاق ةبيش تنب ةيفص نع نسح دانساب

 لاق « باطن ةيعكلا باب ىلع فقو مث « ارلخدف هل حتفف ةيعكلا حاتفم هنم نخأف ةحلط نب نامثع اعد هفاوط ىضق الف

 « شارف رشعم اب لاق مث : هیف و « ثودحلا ركذف « ةيعكلا باب ىلع ماق ی هنأ لملا لهأ ضعب ینادحو : قسا نا

 : لاقف ىلع ماقف سلج مل. ءاقلطلا مناف | وبهذا : لاق .ميرک خآ نیاو محرك خأ ءاريخ : اولاق ؟ کیف لعاف ین نورت ام



 ثبدحلا ۲۸٩ - ٩۲۹۳ ۱8

 ةيعكلا حاتم عادل ىنلا نأ طباس 31 نمر لا ديع لس نم ذئاع نبا یورو .هركذف ۰ ةباقساو ةباجحلا انا ما

 قيرط نمو . ملاظ الا کنم امعزتیالو , مكيل] اممفد هللا نكلاو كيلا اهمفدا ل ین « ةدلخم ةدلاخ اهذخ : لاقف ناجع ىلا

 ىلإ تانامألا اودوت نا كرمأي هللا نا إل تلزف « ةياقلاو ةباجحلا انل عمجا : هَل یال لاق ايلع نأ جرج نا

 ةحلط ىنأ نب ىلع قيرط نهو . ملاظ الإ نم ابعزني ال « ةدلات ةدلاخ ةبيش ىنباي اهوذخ : لاقف ناثع اعدف ( امامأ
 نب دم قيرط نم یک افلا یورو . فورمااب تيولا اذه نم عسل لص ام اولك « ةبيش یباو : لاق 2 ىنلا نأ

 نمو . حاتفملا بيغي كلذلف :ىرهزلا لاق . هبیغ : هل لاق حاتفلا نامع لران الل تي ىنلا نأ هيبأ نع مءطم نب ريبج
 . هديب احتفف حاتفملا إب ىنلا لوانتف , م الإ ةبعكلا حتفي ال : نولوةي اوناک ةحلط یآ ىنب نأ ربع نبا ثيدح
 : دحآ نب هللا ديع لاق . تابث الا نم ناك.« دادغب لزت ىناسارخ مجد ةمجعم ءاخ ( ةجراخ نب ميلا انثدح ) هل

 هل سال و « ىح وهو ةجراخ نب ماا نع ان دخ ؛ ىح وهو هلم ثدح َةَقث هدنع ناكو ناسذا نع ىضر اذا یا ناك

 ةورعنب ماشهنع هايوريأ (ءادک يفبيهوو ةماسأ وبأ هعبات ) | .عضوملا اذه ىوس لوصوم يراخبلا دنع

 جملا ىف فاصملا املصو ةماسآ ىلأ قيرطو < دلاو حتفلاب ىأ « ءادک نم لخد » امهتياور ىف الاقو دانسالا اذهب
 به و قي رط امأو . ةشأاع هيف ركذي ملف i ليغامسا نب دي نع انه اهدروأو الوصوم هنع ناليغ ن دو نع

 كانه قوتسم هيلع مالكداا مدقن دقو « جا ىف اضرأ فنصملا اماصوف دلاخ نا وهو

 حتفلا موي لب ینا لزم بسا - ۰

 يذلا یار هنأ دحأ انربخأ ام د لاق 'ىلول ىلأ نبا نع ورع نع ةبعش انندح دياولا وبأ شرم - ۲

 « تامکر نت ىلع مث ءارقيب ىف "لَستفا ةكم حف موي هنأ ترکد اپ اف, 'ىفاه ما ريغ 'ىحضلا یلص هي
 « دوجسلاو عوكرا 2م ها رغد ايتن ندا هلع لورا تلف

 ثيدحلا ىلع مالكلا ىف ابرق مدقت دقو « هيف لزن ىذلا ناک(! یا ( حتفلا موي 9 ىلا لزنم باب ) هلوق

 نع باهش نبا نع رمعم قيرط نم « ليلكالا » ىف اذكو . .ىقاه مآ تيب ىف هنأ انهو , بصحاپ لزن هنأ ثلاثا
 ما تيب ىف مقي | هنال امهنيب ةرياغم الو « حتفلا موي املع الزان عقب ىنلا ناكو ءىناه ما نع ثراحلا نب هللا دبع

 ىذلا ناكملا وهو « بلاط ىلأ بعش دنع هتهیخ تب رض ثبح ىلا عجد م ىلصو لستغا ىتح هب لز امو ءىتاه

 نأ راج ثيدح نم ىدقاولا یورو « ةالصلا باک ىف بابلا ثيدح حرش مدقت دقو « نيلسملا شرف هيف ترصح

 ثيح بلاط بأ بعش هاجو رفكلا ىلع ارساقت ثيح فيذخلا ى ةكم انيلع هللا حتف اذإ انلزنم د لاق ب ىنلا
 لسغدي مل حطب الاب ابرطضم لزب لو » هيف لاقو قباسا ةماسأ ثيدح و عفار ىبأ ثيدح مو « انورصح

 کم توج!

 0 ا ار ۾ 2 ۳ ۶ م س
 فا نع روھ نع ةيعش اه دح ردزع ا دح راشب نب رر کد < ۶۲۹۲ — صاب — ۵١
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 كن ایم : مدو و وعوکر كل لوفي 2ك ىنلا ناک د تااق مع ۶1 ير هژرام نخ قورمسم نع یحضلا

 « ىل 'رْفغا ملا «كردمحمو اخر مهلا



 یزاغلا باتک 4 ۴۰

 u نا نع ۳ ريم نعرشب فأ نع ةناوع وأ ان دح نامقلا وبا شرم - 4

 : لاقف ؟ هلثم هاب اذلو « انعم ىتفلا اذه لخدت 1 : مشب لاقف « ردب خايشأ عم ینلخدب "رم ناک لاق اهن

 : لاقف « ىنم مه ریل الإ ذثموب یناعد "هر امو : لاق « مپعم یناعدو موي تاذ ماعرف ۰ متلع دق نم "نا

 . ةروسلا مخ ىت- ؟ € اجاوفأ هلا نيد ىف نوادي سالا تیارو حتنلاو هلا "صف ءاج اذإ ) ىف "نولوقتام

 مهضعب لقب ۱ وأ « یردنال : مهضعب لاقر . انیاع حعفو انرمعن اذإ هرفنتدو هللا دم نأ اأ : مپ ضعب لافذ

 هلي نا لور لجأ وه : تلف ؟ لوقت اف : لاق . ال : تان ؟ لوقت كاذك أ سابع نبا اي : یل لاقف . ایش

 نإ « «رفتتساو كبر دمحم حف « تلجأ ةمالع كاذف ةكم حقف حتفلاو « للا "رصن ءاج اذ 4 هللا هلأ

 ۰ مت ام الا اهتم رم ام : رمع لاق . ابا وت ناک

 لاق هنأ هی ودعا عر فأ نعد ىرعقلا نع ثلا ان دح لیبخ رم نب لیفت اشو - ۰

 دلالت لا لوسر مب ماق الوق تل دحأ ریمل ایل نا: ةكم ىلإ ثودبلا تم وهو ديعس نب ورسل

 "نا : لاق مت هرلع ىنثأو قا دمت هنا : ب کت "نیح یانیع هنر مبأو ىلق هاعو و یانذآ "مع ( حفلا مون نم

 اهب بالو « امد اهب كفسي نأ رخالا مویلو ماب ”نمؤي یرمال لال . سان امر لو ا اہم رح ةكم

 امنو کل نأ لو لورا نأ هللا نإ : هل اولوقف امن هوك هلا رلوسر لاتقل "مخرب دحا ناف ءارغق

 ىبأل ليقف . بئافلا دهاشلا ندبیلو ء سمألاب | مرحك ویلا اهكمرح”تداع دقو « رامن نم ةعاس هيف هل نزَ

 راف الو : ایصاع دیمیال مرا نا « حرم ابأ اي كنم کل ذب لعأ اذأ لاق : لاق ؟و رع تا لاق اذام : میر

 ةيلبلا : ةبرحلا هللا دبع وبأ لاق < ةبارخم ارا الو مدب

 نا دبع نم راج نع حابر ىبأ ن ءاطع نع بيبح ىنأ ی زب نع ثیا انث دح ةببتق اشم بس 5

 « رجلا عيب مرح هلوسرو هللا نإ : ةكمب وهو حتفلا ماع "لودي هب ثا لوسر ممس هنأ » امهنع ا ىضر

 ةعب رأ هيف ركذ دقو < هبساني ام عوقو هل قفتی ملف هل ضيب هنأكو « ةجرت ريغب لوضالا ىف اذك ( باب ) هلوق
 (لرفغا ملا كدمح و ابر مبا كناحيس هدوج و هعوكر ىف لوقب مق ىنلا ناكر ةشئاع ثيدح لوالا : كثداحأ

 ام و ظفلب ريسفتلا ىف ىقأيس ام انه هلوخد هجوو . ةالصلا ةفص باوبأ ىف هحرش مدقت دقو . ارضتخ هدروآ اذکم

 ثيدملا . ثيدحلا ركذف « ايف لوقي الإ 6 حتفلاو هللا رم ءاج اذا ) هيلع تلزن نأ دعب ةالص لِي ىنا لص

 رصنلا ةدوس ريسفت ىف قوتسم هحرش یاس ثيدحلا ( ردب خايشأ عم ىنلخدي ربع ناك ) سابع نبا ثيدح ىناثلا

 نبا هل لاقف ) هلوقو . ىليضف ضعب ىأ (ىنم مهيدياز هلوقو . هلضف ىأ ( متلع دق نمي ) هلوفو . ىلاعت هللا ءاش نإ
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 انثدح) هلو « كلاثلا كثيدحلا ۳ سابع ناي 0 ینہ ہشکلا باور قو « ,ءادنلا 2 ] یذح ىلع بص اب وه (سأیع

 عضولا اذه یوس حیحصلا ىف هنع هل سل و « یراخملا خویش ءامدق نم قوكملا یدنکلا وه (ل.حرش نب ديعس

 هلق .٠ كيعس ىبأ نب كدعس وه ىربقملاو 4 كعس 3 كيللا نع مباتم هل هدنع امهم لکو < ةوبنلا تامالع ف رخآو

 ها ر ین ال كلذو بک نب یدع یب ءافلح نم هنأ جا ىف بایلا ثب دح ىلع مالک ق تزوج تنك (یودعلا)

 وربع نب ىذع یب ىلا بسأ هنأ ىل روظ مث ىل نب ورمع نب ةعيب ر نب بمک ىنب ىلا ةي یمکلا یرخآ قيرط ىف

 كثيدملا اذه حرش مدقت دقو « ةلممقلا ئا لإ نویس اريثك باسنالا ق اذه عشو ¢ بک ةرخ] مو یل نا

 ثيدملا °‘ ةيلبلا ةبرخلا » فاصملا وهو « هللا لءع وبأ لاق » انه هرخآ ىف عقوو ¢ ةر ره أ كثد دح ىلع مالكلا

 2 ارصتخم هركذ اذک ( شا عیب مرح هلوسرو هلأ نا : حتفلا ماع لوقي مب لوسر عم هنأ ) رباج ثيدح عبارلا

 هحرش عم الوطم عويبلا رخاوأ ىف مدقت دقو

 حلا ”نمز کی ماقم اپ - ۳
 ٌقاحسإ ىبأ نب ىبحب نع ”نايفس انثدح لاق ةصيبق شور. ع نایفس ان دح میدن وبأ شرم" ۷

 « ةالصلا رصقن ًارشع هب ىلا مم انقأ » لاق هنع فا یضر سنأ نع

 لاق امنع هللا یضر سابع نبا نع ةمركع نع ماعا ريخأ لاق هلا دبع انربخأ "نادبع اشو - ۸
 0 1 ۳ ص 2 0 8

 « نیتکر ىلصي موب رشع ةعسا ةکع يلب ىلا ماقأ »

 ام نا یر سابع نبا نگ ةمركع نع مع نع باهش ویا انث دح سنوي نإ رج شرم -- ۲۵

 مست نيبو انتیبام ”رمهقت نحو : سابع نبا لاقو . ةالصلا صف ةرشع مست رفس ىف هکر یدا مم انقأ » لاق

 « انمعأ اندز اذاف « ةرشع

 « ةالصلا رصقن ارشع مب ینلا عم انقأ د سل ثیدح هيف ركذ ( حتما نەز 3 مللي ىنلا ماقم باب ) هلوق

 « رفس ىف انقأ » هنع ةيناثلا ةءاورلا قو « نیتمکر ىلصي اموي رشع ةعسن کم كلَ نأ ماقآ د سابع نبا ثيدحو
 « عادولا ةجح ىف وه امن ] سذأ ثیدح نأ هدقتعأ ینلاو « ضرامتلا نييدحلا نذم رهاظف « ناکا ركذي لو
 سابع نا ثب دح امأو « رشع حبارلا موي جرخ و عبارلا موي لخد هن 3 ٠ ارشع 6 امف ماقا ىلا ةرفسلا ىه اهناف

 ىف وه ام سنا عی دح نأب حيرصتلا كانه تدروأو «ةالصلا رصق باب » ىف هتادأب كلذ تمدق دقو حتفلا ىف وهف

 £ عقوو ٠ ناهذالا ًاذيحشت كلذب حصفب و ترکذ ام ىلإ ةراشإ بابلا اذه ىف هلخدأ ىراخبلا لعلو « عادولا ةجح

 ىف وه اذكو ,« ةئيدملا ىلا عجر ىتح ةالصلا رصةب ارشع اهب ماقاف » نايفس نع عيكو قيرط نم ىليعامسالا ةياور

 ۱ ى مهتماق] ةدم ناف ¢ هترکذ ام ديؤي وهو« فئصاا دنع قعإ ىبأ نب ی نع رخآ هجو نم «ةالصلا رصق باب 0

 ىف ىروثلا وه سنآ ثيدح ىف نايفس : ( هيبفت ) . اموي نینام نم رثك أ ةئيدملا لا اومجر ىتح حتتفلا ةرفس
 نبا لاقو د هلوقو . لوحالا نابلس نبا وه مضاعو « كرابلا نبا وه سابع نبا ثددح ىف هللا دبعو « نيتياورلا



 ىزافملا بانک - 4 ۲۲

 اضيأ « ةالصلا رصق باب » ىف هنامب مدقت اک روكذملا دائسإلاب لوصوم وه « شايع

oسی | تب  foةباعأ نب 1 ع یرخآ « باهش نبيا نع نو ىتث دع بالا لاقر —  

 € حتفا ماع هَيجَو حس دف ینلا ناکو ¢ و نبا

 [ ۱۳۵۹ : ىف هفرط - (۳۰۰ ثیدالا ]

 لاق ل ىنأ نيس نع ىرهكلا نع رمعم نو ماشم را قف وم ب ما ی - °1

 « حفلا ماع همم جرخو زلط ىلا كردأ هنآ ةليج وبأ معزو لاق » بیسلا نبا مم نتو انربخأ

 ىذلا بابلا ةلمج نم هثيداحأ تراصف قسنلا ةياور نم طقسو 3 ةرجرت ريغل لوصالا ف اذک ( باب هلو

 ديش نم » هتجرتل بسانلاو « قفس ملف ةمجوت هل بتكيل هل ضرب دق ناك هلما و « ةرهاظ ريغ هل اهتاسائمو ٠ هلبق

 «ريخ هلا راثلاو ف فنملا هلصو ) خلا ثیللا لاقو ) هلوق ۰ لوالا تب دملا 3 امدح شع دحأ هيف ركذ مث € حتفا

 نع رخآ هجو نم هلصو دقو « ک٤ حفلا ماع , هرخآ ىف لاقو هرکذف « ثيللا انثدح خاص نب هللا ديع انثدح و لاق

 ىتاي اک بدالا باتكىف هج رخآ «ةعكر وا صاقو ىنأ نب دعس ىأر هنأ ةي نب هللا دبع نغ 0 لاف یرهزلا

 هل لاقيو 0 ةيجعملا نوكسو ةلمبملا ضب ىرذع وهو « ارفصم ةلمس« ( ريعص نب ةيلعا نب هللا لوع ىنربخأ ( هلوق

 فاصلا فذح دقو . ةبح ةيأعث هيبالو « ةرهز ىلإ فيلح نانس نب ديز نب ورع نا وهو ۰ ريعص ىبأ نبا اضيأ

 ان ريخأ لاق ةليمج ىلأ نیس نع ىرهزلا نع) هلق ۰ یناما نيدحلا 3 بدالا ىف ركذ امب رہظ دقو اراصتخا ةب ربخلا

 نع ( هلو . ديعس هری تناك اهنأب هنع هللاور هو: ۳ ی رهزلا دارأ ةيلاحلا ةلمجا و ) بيسملا نبا عم نحنو

 نع یه le تاداهشلا ف هركذ مدل < طا لوالا نوالابو هناتحنا دب دشاب ليقو « رفصم نوا و ةلمبمب ) نيذس

 تادامشا ىف هركذ مدقت « عادولا ةجح هعم جح هنأ رج ربآ لد( علا ماع هعم جرخو ) هلو . ةئداعإ

 1 نب در ن نع ةبالق ىلأ نع بوبأ نع دير نا هداج انك 18 برح نب :ناماس شو ج ¢۲

 ناک را ۷ ,i 7 < ناكو « سانا ر "مام انك : لاقف تأ هتيقف : لاق ؟ هلأستف ماقلت الأ ة الق .وبأ ىل لاق » لاق

 افا سرا زا ها را را فا ن معزي : نولوقیف ؟ لج رلا اذهام ؟ سانا ام « سانال ام : مه

 نولوقیف حن هلا ممالساب مو برقا تااکو ‹ ىرذص ف ق اعا مالکلا : كاذ ظا تاک ¢ اذکب

 « مومالساب موق رداب حنا لهآ ةعقو تناك الف . قداص ین وبن مگ رهظ نإ هناف « "هموقو هوکرثا

 ىف اذك ةالص اوم : لاقف , ان لک *ىنلا دنع نم نا و کج :لاق مدت امن « مپیالساب یم وف ییآ ردب و

 ءانآرق «ةرثك | کوبا ۰ 6 "نذژیلف ةالصلا تّرمغح اذاف اذك نيح یفاذک ةالص اوامر « اذک نيح

 رم "نا ااو میدیا ت نيب قريد ناک*ر | نم ىقانأ ت تنک ۰ نما شک أ | ا نكيرلا ءاورظنف

 9 نوا كأ. ۱ نم أيما تااقف ¢ نه تصاقآ قب اذإ + تیک ی "يلع تناكو ؛ نیس عبس وأ



 ۳۳ ٩۳۰۳ - (۳۰۲ ثيدحلا

 « صيمقلا كلاذب یحرف *یشب ”تحرف اف « اصيق ىل اومطقف «اررتشاف « كئراف تما
 | هنآب رامشإ هيفو « دفو هايأ نأ ثيدحلا اذه ىفف ۰ تیک ىف فات (ةيلس نب ورمع نع) هلوق « كلاثلا ثيدحلا
 كلذكو « اضيأ دفو هنأ ىلع لدب ام دانسالا اذب بويأ نع ةلس نب دا قيرط نم هدنم نبا جرخأو « هعم دفي
 ی هل ام ىيا « ءارلا نوکسو ميلا حتفب ىرجلا عيفن لاقيو سيق نبا وه ماللا رسكب ةبلس هوب آو « ىناربطلا هجرخأ
 ةفص ىف مدقت اک ثري وحلا نب كلام ثيدح ىف ةياس نب ورمع ركذ عقو نكس « هنبا اذکو « ثيدحلا اذه ىوس ىراخبلا
 « ثالثلا تاكرحلا رم ىف زوجي ( سانلا رم ا انك) هلق . بريأ لوقم وه ( ةبالق وبأ ىل لاق ) هلوف . ةالصلا
 ىنلا اوتأ اذإ سانلا انہ رع « رصاح انك د ةباس نب ورمع نع بویآ نع یل نب دامح قيرط نم دواد ىبَأ دنعو
 لِي ینلا نع نولأسي ىأ ( لجرلا اذه ام ) هل ء نيم رركم هيف اذک ( سانلل ام « سان ام ) هلق ۰ « كَ
 نم هوم ام هب مهو رخ | ونک ام ةءاكح ديرب ( اذکی هللا یحرآ ء هيلا ىحوأ ) هلوق . هعم برعلا لاح نعو
 هلسرأ هللا نأ معزي ین نولوةيف » جرختسملا ىف ممن ىبأ دنع برح نب نامیلس نع ىضاقلا فسوو ةءاور و « نآرقلا
 تظفف « اظناح امالغ تزيكو و دواد یا ةاور یفو « مالكا كلذ ظفحأ تام , اذكو اذك هيلا ىحوأ هللا نأو
 « رارقلا نم ءارلا ديدستو فاقلا حتفو هل وأ منعإ ینہم شکل اذک ( رقي اماكف) هلق . ءاديثك انآرق كلذ نم
 « ىرغي » ليعامسالل و « ةءارقلا نم زمج رثكاللل و « عمحي ىأ ةيرقتلا نم ةروصقم فاآ ةدايزب هنع ةياود فو
 ىأ واولا ديدشتو ماللاو هلوأ حتفب ( مولت ) هلق . ضايع ارحجرو « ءارغلاب تصلي ىأ ةلبقت ءارو ةمجعم نيغب
 عم دفو ام هناب رعشب اذه « هانلبقتسا ( مدق املف ) هلق . قبس ىأ ( ددبو ) لوق . ةفوذحم نيءاتلا ىدحإو رظتنت
 نم رخآ هجو نم دواد ىبأ ةياور ىف ( انآرق کشک أ ممؤياد ) هلو . كلذ دعب دفو نوكي نأ عنمي ال نكلا هيبأ
 ىف ( اورظنف ) هلوق . « نآرقلل امج كراك | لاق ؟ انمؤي نم هتلا لوسدأي : اولاق مهلا » هيبأ نع ةداس نب ورع
 . لوزناا ىلا ناكم ءاوحلاو « داو واولا فیفخنو ةلمباا رسكب « انئاو> لهأ ىلإ اورظنف » ىليعامسالا ةياور
 نع ناهلس نب صاع قيرط نم هلو « ىنع تفشكت  دواد ىبأ ةياور قو « تعفتراو تعمجبا ىأ (تصاقت ) هلوق
 ( نوطغت الأ ) هلوق . « یتسا تجرخ تدج اذإ تنکف 2قتف اف ةلوصوم ةدرب ىف ممم وأ تنكف ه ةلس نب ورع
 : ءاسنا نم ةأرما تلاقف و دواد یالو . نونلا فذحي هدنع عقو هنأ نیا نبا معذو « لوصالا ف اذڪ
 مضب وهو « ايناع اصيق یل اورتشاف , دواد ىبأ ةاور ىفو ءابوث یا (اررتشاف) ق . « عشداق ةروع انغ اوراو
 تدهش اف : ةلس نب وربع لاق » هل ةياود ىف دواد وبأ دازو « نيوحبلا نم یهو نابع ىلا ةب-ذ ملا فیفخم و ةلميملا
 ةرومشم ةيفالخ یهو « ةضيرفلا ىف زيمملا ىصلا ةمامإ ىف ةيعفاشال ةجح ثيدحلا ىفو « مومام] تنک الإ مرج نم اعمج
 ال ىحولا نمز نالو « ین ةداهش ابن كلذ ىلع فَي ىنلا علطي مو , مدابتجاب كلذ اولمف مهن] لاق نم فصني مو
 ناك ولو كَم ىنلا دبع ىلع هولعف مهتوكب لزعلا ذاوجل رباجو ديعس وبأ لدتسا اک « زوحب ال ام ىلع هيف ريرقتلا غقي
 ‹ ةئس وه لب اهتحصل اطرش سيل ةالصلا ىف ةروعلا رتس نأب هب لدتسا نم اذکو « نآرقلا ىف هنع یہا هنع اینم

 سم اب مهملع دعب كلذ ن وكي نأ لمتحیف لاح ةعقاو امنال كلذ نودب ىزحيو
 هللا يضر ةشناع نع رب زا ن ةورع نع باهش نا نع كلام نع لس نب هلا دبع اشو - ۳

 تلات ةشناع نأ ريب نب ةورع ىنئدح باهش نبا نع سنوي ىنثدح ثيالا لاقو . ع اک ”ىنلا نع ابن



 ىزاغملا باتك - 6 ۱ ۳

 مق الف « ىنبا هنإ : "ةبتع لاقو « ةعمَز ةديلو نا ضبقی نأ دعس هيخأ ىلإ تبع صافو نأ نم "بت ناکد

 ام فا رلوسر ىلإ هب لبفأف .ةمهز ةديلو نا صاقو ىأ نب دعس ذخأ حتفلا ىف ةكم قالك نا ”لوسر

 : ار ی دبع لاقف 1 "هنبا ”ينأ ىلإ "كره یا نا اذه ۳ صاقو ىنأ ی ل لاقذ ¢ ر ی دبع ف لبفأو

 اذف ةعمز قدیلو نبا ىلإ يلهب رفا لوسر َرظنف . هشارف ىلع هلو دمر نبا اذه « یخآ اذه هلا لوسراپ

 لو هنأ لجأ نم ؛ ةعمز نب ”دبعاي كوخأ وه كل وه : عي فا لوسر لاقف ٠ صاقَو ىأ نب ةبتمب سانلا بش

 "نا لاق ٠.6 صار نا ند ةت هش نم ىأر ا 6 0 ۳ هنمیحتحا : 2 1 لوس لاقو ۰ مشارف لع

 ةريره وبأ ناکو : باهش نبا لاقو . « رجلا رهاملو « شا رفل وا » قبب هللا لوسر لاق ”ةشئاع تلاق باش

 كا ذب حوص)

 هللا ءاش نإ ضئارفلا بانک ىف هحرش فأسر ةعمز ةدما و نبا ةصق ىف ة2اع ثيدح سماخلاو عبارلا كثيدحلا

 تعقو ةصقلا هذه نأ ىلإ ةراشالا انه هنم ضرغلاو ,شارفلا دلولا» هلوق ىنعم ىف ةر ره نآ تیدح هرخآ فو . ىلاعت

 ۰ س وب ظفل ىلع انه فنمملا هقاسو «تابرهزلا» ىف لمذلا هلصو ( سو ینادح ثلا لاقو ( هلوق . کم حتف ف

 نرق : لاقو ىليعامسالا هباع دقو « هحرش دنع كلذ نيب اسو ؛ هل ةديدش ةفلاخم هءفو كلام قبرطب ان ورقم هدروأو

 ءائم اذك ( ةشناع تلات بارش نيا لاق ) هلق . كلذ نيبب لو « امهفالتخا ةدش عم سنوی و كلام قتياود نيب

 هلوق نأ معز نمل در « ةعمز نب ديع اب كوخأ وه » هلوف فو ق ةورع ركذب كلام ةباور ىف لوصوم ردقلا اذهو

 ةريره وبآ ناكو باش نبا لاقو ) هل 5 دبء كل وه ىأ : لاذ كلل هيف مال نأ « ةعمز نب ديعاب كل وه »

 وهو قو ره آو بارش نبا نيب عطقنمو بارش نا لا لوصوم اذهو () ثر دا الم نلعب ىأ ) كاذب حیصی

 نب نایفس قیرط نم یااسنلاو ىذمرتااو سم جرخا دقو « فارطالا » ىف هيلع هيبنتلا یزاا لفغأ لقتسم ثيدح

 نه رلا دبع نب ةبلس ىنأو » رمعم داز « بيسملا نب ديعس نع بابش نبا نع أمثالك رمعم قب رط نم اضيأ سو ةنييع

 ديعس نع ةئييغ نبا نع سل ةياور قو « رجحلا رهامالو شارفلل دلولا : لاق قلي ىذلا نع ةريره ىبأ نع امهالك .
 . امهنع باش نبال ظوفحم وه : «للعلا » ىف ىنطفرادلا لاق . ةلس نأ وأ ديعس نع ىرخأ قو ؛ اعم ةلس ىبأو
 اذه لعلف ؛ باپش نبا قيرط ريغ نم نکل « راصتخاب ةءره ىبأ نع رخآ هجو نم ضئارفلا ىف ىفأيسو : تلق

 بابش نبا قيرط نم هر ره نآ كثردحل یراخبلا جارخ] كرت ىف بسلا وه فالتخالا

 نب ةورع ىّربخأ ىرهثلا نع سوب انريخأ هللا دبع انريخأ لتاقم نب "دم ازم - ۰۵
 ت 1 ص 2 - 0

 . هنوعئشتسي دیز نب ةماسأ ىلإ اوف عرف « حتفلا ةوزغ ف 2 لا لوسر دع ىف تقرس ةأرما نآ» ريب رلا

 n س ۲ رن رو ا و 5
 ةماسأ لاق ؟ هللا ردودح نم لح یقیملکنآ : لاقف لب دا ولوسر هجو نول: امف ةماسأ هلك الف : ةورع لاق

 رم امآ : لاق مث لأ وه ا٤ للا يلع ىنثأف (بیطخ كي لا لوس ماق ىشملا ناك الف . هلا لوسراب یل رتذتسا 8 ۳۹ ۳ 1 0 5 ی ۰

 « کلا اذهب » ةخسن ىف : قالوب ةعط شاه ىف ( ) ١



 ۳۵ 4۳۱۲ - ۳۰( ثيدحلا
 هيلع اوءافأ فیمضاا ف قرس اذإو « کو فیرشلا مف قرص اذإ اوناك مهنأ ,A ساناا تالها اباق ...^f ري سعر بث e ا ١ ارم هس ورم

 بل ۲و وللا لوسر سا 7 اه دب ”تماطقل تف رس در تلب طاق "نأ ول 5 هديب لر سفن ىذلاو ۰ ”دحلا 1 ر 0 0 ۳ م 3 ۰
 اهتجاح مفرأف كلذ دمب یینأت تناكف . ةشئام تلاق . تجوزو كلذ دعب اموت تذل . اهل تن ةأرلا م 07 و + 4 جو ۳ 5 . 5 هما. فر 0

 ۱ و فا رلوسر ىلإ

 هرخآ ف نكل 0 لاسرالا ةروصب همق اذک (تقرس ةأ ما نأ ريبزلا نی ةورع یرخآ ( هلوق 1 سداساا ثر ديلا

 لیعاسالا لدغو € اهتجاح عفرأف كلذ دعب یت آت تناكف ةع تلاق 0 مر ف هلوقل 6 ةشا اع نع هنأ یصه ام

 ىنلا ىلا اهتجاح عفرأف ینیتأت تناكو اهتبوت تنسخ تباتف » تل ةا نع دم نب مماقلا نع ىرهزلا قيرط نم
 حتفلا مود تمعقو ةصقلا هذه نأ ىلا ةراشإلا انو هنم ضرغلاو 0 دودملا باتک ین ثيدحلا اذه حرش ىقأ سو » ل

۳ 
 عشاجم یت لوح ناهع أ نع 2 ا > ريهز | زح داخ i ورع شرع — 6۳۰ ( 1۳۰۵ . ل رم 0 ی ۹

 بهذ : لاق . ةرجملا ىلع "همیابتا ىخأب كاثج « هلا لوسراپ : تاقف « حتفلا نت دم “والا ”تينأ لاق
 ادبمم ”تيقلف . دابجلاو ناعالاو مالسالا ىلع "همی : لاق ؟ هعيابت “ىش "ی ىلع تاقف . امف اع ةرجملا ”لهأ ۳ 6 ۹ ۰

 « مشاع قدص : لاقف اف _ اهتربك أ ناكو دعب
 ىدہنلا نامع ىلا نع مما ان رج نامل نب لوضفلا الح ركب أ 060 رم شر — ل ل ا ل 6. ۰ ت 4

 ۰ املمْأل ةرحملا تضم : لاق : ةرحجحلا ىلع ياا رب *یدلا ىلإ دَبمَم ناب تفلطنا » دومسم نب عشا نعد
 نع نابع فأ نع اخ لاقو . « مشا قدص : لافف "اف . دبعم ابأ تيقلف . داهجلاو مالسالا ىلع اا
 « راع هيخأب ءاج هلإ مشاجم

 اف « كيفن ضرماف قلطناف ؛ دامج نكسلو « ةرجهال : لاق « ماشلا ىلإ رجاهآ نأ ُديرأ ین : ايهنع هللا ی نا : ی 5 و یضر رم نبال تلق » دهاجم نع رشب ىلأ نع همش ان دح رد ایک لح راب نب دم قرع - ۹
 « تءجر لار ائيث تدجو

 ةرجهال : لاقف « مع نبال تلق » ادهاجم تعم رشي وبآ انريخأ ”ةبعش ان ربخآ سضنلا لاقو ل ۰
 € 4۰ ت لي نا رلوسر دعب ت موولا

 نب ةدبع نع یعازرالا ورم 5 یاد لوف ةزمح ن ی ادثدح "دیزب نب ”قاحسإ شو - ۱ ی 0 و ی ۱

 « حتفلا مب ةرجهال : لوقي ناك امهنع هللا توضر رع نب را دبع نا د کلا ربج نب دهاجم نع باب ىلأ
 حابر ىلأ نب ءاطع نع ىعازوألا ىثةدح ةزح نب يم انثدح ديزي نب قاحسإ اشو - ۲

 یرابلا حت « 8 2: - م



 یزاغلا باتك- 6 ۳۹

 مدحآ ذی نموا ناك مریلا ةرجهال : تلاقف ةرجحلا نع اهأسف « ربع نی دیبع عم ةشئاع تراز ه لاق

 پر "دبمی "نمزلاف « مالسإلا هللا "رپظآدنف مويا امأف . هيلع نتف” تأ ةفاخم مگ هاوسریلاو هللا ىلإ هتیدب

 ۱ « ةينو دار نکسو ؛ ءاش ثبح

 « یدبلا وه ناجع او 5 ناماس نبا وه مصاعو . ةيواعم نبا وه ( ريهز ار دو ( هلوق عب اسلا ثر دا

 « ةيناثلا ةباورلا ىف (ک ديعم وبأ هتنکو « هيخأ نزوب دلاج ره« ىخأب م هلوقو « یلساا دوعسم نا ود عشاجو

 ناک نإو ةءاورلا هذه ةبج نم مو وهز « ليعم ابآ تيقلف » نهمشكلاو 6 رک ال اذك ء ادعم یتقاف »انه ىذلاو

 هللا ديع نب دلاخ ةبج نم ليعامسالا قا رظاا هله لصو 3 ءاذحا وه ( دلاخ لاقو ) هلوق 8 سالا سفن ف اياوض

 3 ةرجم ا ىلع هعب ايف هللأ لوسرأب دام اذهر لاف دوعسم نب دلا هيخأب ءاچ هنآ دوعسم نب عشا نع ظفلي هنو

 ثيدح نماثلا ثيدحلا . دابجلا لئاوأ قو ةرجرلا باوبا ىف قوتام ةرجهلا لاوحأ ناب مدقت دقو « ثيدحلا

 نب دحأ قيرط نم ليعاعسالا هلصو 6 لی نبا (رضنلا لاقو) هلو ۰ ءرجفا لئاوأ ی امو اد مدقت ¢ ريع نبا

 عساتلا ثيدحلا « عجراف الإو ایش تيصأ ناف كفن ضرعاف قلطناف 0 دارج نكلو 2 هرخآ ىف دازو هنع روصنم

 یسیدارملا ديزي نب مدار نبا وه دبز» نب قو « انتمو ادنس اضيأ ةرجما لثاوأ ف مدقت ۰ ةشئاع ثب د

 هدوج ىلا ةبسل

 دهاجم نع رس نب نسح ینربخآ لاق رج نبا نع مساع وبآ انث دح قاحسإ اشو - ۳

 مار یم ¢ <ضرألاو تارامدا قلت مو كم مارح نا "ها : لاق حتما "موی ماق 22 ىلا لودر "نا ۱

 : رهدلا نم ةعاس الإ طق ىل "للحم لو « ىدمب دحل لحن الو « لبق دحأل "لمت مل« ةمايقلا موي ىلإ هللا مارح

 : بلاعلا دبع نب سابملا لاقف . دشن الإ اهتطَقل ل حك الو « اهالخت یلتخ الو ءاه رجش دم الو * اه دیص رفنیا ال

 «لالح هناف رخذالا الإ : لاق مع تكشف ۰ تویبلاو نیل هند دال ناف « هللا لو-راپ رخذإلا الا

 وبآ هاور ٠ اذه وحن وأ اذه لث سابع نبا نع 3 ركع نع مرکسا دبع ينريخأ مب رج نا نعو

3 00 

 « كلو ینا نع ةريره
 نبا وه ماحلا لاقو < ىنايجلا ىلع ۳ مزج هبو روصنم نبا وه ( قحا انئدح ) هلو ۰ رشاملا ثددحلا

 ۰ انه 6 ةطساوب هنو ثدح اعرو )2 ىراخيلا حوش نم وهو لبثلا وه ) مصاع وبأ انثدح ( هلوق ۰ رص

 روصنم ةياور نم امهريغو دابجلاو جملا ف هلصو دقو « لسص اذه ) لَو هللا لوسر نأ دماج نع ) هلوق

 نبا نع دهام نع دايز ىبأ نب ديزي قيرط نم ةبيش یبآ نبا هدروأو « سابع نبا نغ سواط نع دهاجم نع

 كلام نبا وه میرکلا دبعو « هلبق ىدلا دانسالاب لوصوم وه (عيرج نبا نعو) هلق . ىلوأ هلبق ىذلا و « سابع

 8 ةم ركع تعم ميركلا درع تعم » خرج نبأ ند مصاع ىبأ نع رخآ هجو نم لیعامالا دنع عقوو و ىررملا



 سس ب يي لل س ۳۷ 4۳۱۰ - 4۳۱۳ تيدحلا
 ىأ ) ىلا نع ور ره وبآ هاور ( هلو ¢ رشع یدالا رب دا 5 جملا باتك یف كثيدحلا اذه حرش مدقت دقو

 هلا نا و هدنع كوذحلا لوأو « ةريره ىبأ نع ةيلس ىلأ قيرط نم معلا باتكىف اباصو دقو « ةروكذملا ةبطخلا
 دجلا هلو كانه هحرش مدقت دقو ' ثيدحلا « نینمواا و هلوسر اهلع طاسو « ليفلا 12٠ نع سدح

 : [ ةبوتا ۲۵ ] یلامت ہلا لوق ص - 65
 كراع شرألا e تقاضو اش نع نفت لا < رک شیما ذإ نیت مور)

 اره ارو . يو 5 و ل يم و 8
 4د رودع - هوا ىلإ - هةي هللأ لزا 9 , نیربدم مو ۳

 هربغ قاسو ¢ رذ یال اذنك ( محد دوفغ 5 ىلا - کرک مسبجأ ذإ نینح مدا و : ىلاءت هللا لوق باب )ەلۋ

 لوقو « نیاح ةوزغ باب « سال ةياور ىف عقوو ( محد روفغ - لا لاق مث - هننکس هللا لزنآ مث إ هلوقوىلا

 روفغ - لا . تيحر م ضرالا کیلع تقاضو ایش منع نذل ملف کتک متبع 3 نیم مرب و لجو زرع هيأ

 نه اليم رشع ةعضب کم نيبو هنيب « فئاطلا نه بيرق زاجلا ىذ بذج ىلإ داو رغص نو و ةلمهت, نیذح و( محد
 ىلإ لب ىنلا جرخ : یزاماا لهأ لاق ۰ ليثالبم ن 2 اق نب نيو ماب یک ىركبلا لدمع وبأ لاق 5 تافرعةبج

 ناضمر رخاوأ ىف جورخلاب أدب هنأب مهضعب عمجو . ناضمر نم ترقب نيتلبلل لیقو : لاوش نم تلخ تسل نيذح
 نم لئابقلا عمج ىرضنلا فوع نب كلام نأ كلذ ىف پیساا ناكو « هرشاع ف املا هل وصو ناکو  لاوش ندا راسو

 ف همش نب رمع لاق ٠ مبل جرف 2 ىذلا كلذ خلبف 0 نیہ ملا ةبراحم اودصقو 0 نویفتئلا كلذ ىلع هقفارو نزاوه
 هنأ هورع نع هيبأ نع دان زلا یا نبا نع بهو نبا امت لوح رذنلا ن مهاربأ ىنع یارا 0 دح : € 9 باتك «

 , رهش فص کم ذتماع ماقأف « اهتقو هل ركذف « حتفلا ةصق نع ىنا أسآ ىلا تبتک كناف دعب امآ : ديلولا لا بتنك
 هيلأ أ ومج دق اوناکو ی هللا لوسر لا نود ا اولزت دو اف, و نزاوه تأ هان ید كلذ ىلع دزي لو

 ىلا E ىنلا عم اوراس عنا 9 ةياظاحلا نب لس ثردح نم نس دانسأب دواد یالو . كلام نب فرع موهسيئرو
 نزاو انأ اذاف ‹ اذكو اذک لبج تءاط یح ميديأ نيب نم تقلطنا ىلإ : لاةف لجر ءاخ « ريسلا ١ وبنطأف نینح
 نيل ملا ةمينغ كلت : لاقو 2 هلأ لودر میش 6 نییدح ىلا اوعمتجا دق ماشو منو مهنءظب مهیا ةركب نع

 دردح ىبأ ن هللا ديغ وه لجرلا اذه نأ ىلع لدي ام راج ثيدح نم قامحإ] نبا دنعو < یامت هللا ءاش نا اذغ
 نب عیبرلا نع« ىزاغاا تادايز ۳ ىف ريكب نب سل وب یدد ( کتک کتیا اذإ نیدح موی و ( هلو ۰ یلسالا

 م هلوقو ٠ ةع زا تز اف لب ینلا ىلع كلذ قشف « ةلق نم مولا بلغأ نأ نيدح موي لجر لاق : لآ سنآ

 : ثيداحأ ةسح هم فصلا ركذ مث ۰ باپلا ثيداحأ حرش ىف كلذ نایب یت أي « یابالا رخآ ىلا ( نيريدم متيلو

 نبا ديب "تیر » لاق ”ليعامسإ ان ربخأ ”نوراه نب ديزي انثدح ريع ن ثا دبع نب دمع اشو - 4
 « كلذ لبق : لاق ؟ اين تدهش : تلف . نيتح مو اط ینا عم اهب رض لاق « ةبرض وأ فأ

 هءاجو « هنع هللا ىطرن ءارعلا تم لاق قاحسإ ىبأ نع ”ثايفس انثدح ريثك نب دم اشو - ۵۰
 نیو 0 "4 ۱ ا ا ینا يلع درشأف 3 امأ ۳ لاقف ب نينو موي تيلوتأ ٤ رام اپ ا لانف لجر



 ىزاغملا باتك - ۽ ۲۸

 انأ : لوقي  ءاضيبلا هتاف سأرب "ذخآ ثراحلا نب "نایفس وبأو - نزار مهُققشرف « موقلا ”ناءرس لج

 6: بلطلا لبيع "نا ا بذگ ال ىبلا

 يبنلا مم ی وأ : مع انأو هاربل لیق » قاحسإ ىبأ نع ”ةبعش ادندح ديلولا وبأ شرم - ۹

 نا انآ , بذکال ىنا انأ : ما ىلا لاقف « ةامر اوناک «الف لب ینلا ام: لاقف ؟ نیتح مو

 ۱ » باطاا دوع

 نم لجر هلأسو  هاربلا مس "قاحس) ىلأ نع ”ةوعش اد “ر دیغ ان لح راقب نب د یر - ۷

 ةامر ةنزاوه تناک رز مل ی هلا لوسر نکل : لاقف - ؟ نينح موب علت هللا لوسر نع مرفأ : سيق

 هتلغبیل هب هلا لوسر تبار دقاو . ماهسلاب انليقتساف « مال ىلع انيك أف اونشکنا مييلع انلح املانإو

 « بذک ال یبلا انأ : لوقي وهو اهمام زب ”ذخآ ثراحلا نب نايف ابأ ناو « ءاضيبلا

 « وتلذب نع إب دلا لزن » ریهزو ليئارسإ لاق
 . نوراه نب ديزب نع دحأ لا ور یف بوسذم وه اذكو « هلاغ ىبأ نا وه (ليعءام] نع) هلوق « لوالا ثيدحلا

 « ةبرض را » هل ةياور قو « هدعاس ىلع ةر » لیعاعالا ةياور قو « هذه ام تلقف » دمحآ داز ( ةبرض ) هلوق

 نم نینح لبق ام كلذ لبق اع هدارمو « كلذ لبقو معن لاق د هجا ةءاور ىف ( كلذ لبق لاق انینح تدرش ) هلو

 دهش هنأ لدي ام ىلع هثیدح ضعب ف تفقوو « لاجرلا ف فئص نم هركذ امف ةيبيدحلا هدهاشم لوأو « دهاشملا
 اذه رادمو « ىعيبسلا وه ( قاعإ یآ نع) هلوق « ءاربلا ثيدح ىتاثلا ثيدحلا . یا نبا یاوص وهو« قدنخلا

 هءاجو) هلو . « قعا وبأ ىتثدح د لاق ىروثلا وهو نايفس نع رخآ هجو نم داملا ىف مدقت دقو « هيلع ثيدحلا

 هلوق ٠ الا ةينك ىه ( ةرامع ابأ اي ) لوق . سيق نم هنأ ةثلاثلا ةباورلا ىف ركذ دقو « هما ىلع فقأ مل ( لجر
 موي هب ینلا عم متيلوأ » ةيناثلا ةباورلا فو < تمزبنا ىأ تياوتو مامغتسالا ةزمملا ( نينح موي تيلوتأ )

 ( لوي م هنأ رب يا ىلع دہشاق انآ امأ )هل . ىنعمب ابلكو « لي هلا لوسر نع متررفأ و ةثلاثلا فو « نينح
 ىح عيبمجا لمشي لئاسلا قالطإ نأ دارآ و « ميمعتلا قيرط ىلع ال نكل < مهل رارفلا تايثإ ءاربلا باوج نمضت
 هثانشتسا ىلا ردابف ةميزحلا لبق ام ىلع ةيملا لمح ةثلاثلاو ةيناثلا نيب عملا نکع و « ةيناثلا ةباورلا رهاظا زا ىنلا

 8 بدألا عیدب نم باوجلا اذه : ىدوالا لاق . 22 هنم درخآ ذكمو دحأ نكي ملهنأب هثب دح مخو ‹ كلذ حضوأ م

 نكلو « إب هللا لوسر رف ام هللاو ال : ءاربلا لاقف ۰ مع ىنلا مهيف لخديف ٠ کلک متدرف مالکلا ريدقت نآل
 ماهسلا حقو نم اوفشكنا انا « رارفلا ىف رارمتسالا ةيئ ىلع نكي مل رف نم رارف نأ حض وأف « تيكو تیک ىرج

 « هن ايب قيس اکاورفب مل عيملا نأ ةصقلا هذه ىف ةدراولا ثيداحالا نم ربظ دقو . ةيناثلا ةياورلا رضحتسي | هناکو

 لوسد, تدرمو»ظفلب ملم هجرخآ ىذلا عوک لا نب ةلس ثيدح هيلع هبتشا هنأ لئاسلا نم مهف ءاربلا نأ لمتحم و

 ىف حقو اذم و « ةملس نم لاح امزبنم نأ ىلع كلذ لدو « لوي مل 22 ىلا نأ فلح كلذلف < امزونم لب هللا



 ۱۲۱۷ - ۳۱ ثيدحلا
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 نأ لمتحو « اعزف حوک الا نبا یار دا : لاقف هتلغب ىلع وهو امزبنم میر هللا لوسرب تدرمو ه یرخآ قیرط
 دقو « ءارلا نوكس زوج و « ءارلاو ةلهلا حتفیف ناعرس امأف ( نزاوه مهتفيشرف موقلا ناعرس لج نكلد ) هلق . صوصخلا هب دیرآ ىذلا مومعلا نم هنأ هل نيبف ( نردیدم میلو مث ) ىلاعت هلوق نم ميمعنلا ذخآ لئاسلا نوكي
 امأو « مالا یر فاقلاو ةمجعملا نیل اب قشرلاو « نیدیلا ىذ ثيدح ىلع مالکلا ىف وپسلا درج ىف هطبض مدقت
 ىف مهفعض اوناک ودملا نأ ةفل وا ريغ نم مزپنآ نمل دنملاو « رضم نب سایلا نب نالیع نب سيق نبا تاحوتفم ءاف م ةلمبم مم مجمع ةفصخ نب ةمركع نب روصنم نب نزا وه لا نویی نوطب ةدع !مف برعلا نم ةريبك ةليبف ىف نزاوه
 نب ريهز ةباور نم اضيأ دابجلا ف فنصمللو ؛ « ماهسلاب انولبقتساف مئانغلا ىلع سانلا لبقأف » برا ىف هريغ ةياد داق نم باب ىف دابجلا ىف هتياور قو « انییک اف » لاق « اوهزهتا هدابجلا ف فنصمللو ٠ اوفشکنا مییلع انلمح املانإو لاق , ةامر نزاوه تناك: لاق روكذملا عارسالا ىف ببسلا ةثل املا ةباورلا ىف ةيعش نيب دقو ؛ كلذ نم رك أو ددعلا
 نيسلا ديدشتو ةل اأ مضب - ارسح م قافخأو هبا نابش جرخ ه لاق روكذملا ببسلا ةاكت نإ ىلأ نع ةيواعم
 : هباصأ فص مث . بلطملا دبع نبا Î » بذكال ىنلا انأ : لاق م  یصنتساو لزتف » هيفو .ثيدحلا « نودطخي نوداكي ام اشر مموقشرف « مهس مه طقسي نوداكي ام رض یبو نزاوه حج مولبةتساف « حالس میبلع سيل - ةلمبملا
 نع) نبا ركذو ءاوةشكلاف دارج لجد اهنأك لپ نم قشر, موهرف » قح] ىبأ نع ايركذ قيرط نم سم ةياود قو
 ینو |ودعأف نینح ىلا مهب قوس فوع نب كلام نأ وهو « رخآ اأ مهناثكنا ببس ىف هريغو رباج ثيدح نم
 سأأ نع طيمسلا نع یمیتا نامیلس ةباور نم هريغو ملسم دنع سنا ثيدح ىفو . نيمزهنم سالا أفكناو « موهيلع تدعف لیلا مهوجو ىف تراثف « حبصلا ةيامع ىف ىداولا مهب طحنا یتح هب ااو لل ینا ليقأو « یداولا قياضم ف
 ذولت انليخ تلم ,ديلولا نب دلاخ انليخ ةنميم ىلعو « ريثثك رشب نمنو . لاق : معنلا مث تفلا مت « كلذ ءارو نم ءاسنلا مث « ةلئاقملا مث ء ليخلا فص : یبار فوفص نسحأب نوكرشملا ءاجل لاق « انینح انوزغ انإ مث , کم انحتتفا م لاق
 ةياور نم ابيرق ف:دصملل ىف أيسو « سانلا نم ملعت نمو بارع الا ترفو انليخ تفشكنا نأ ثبلن لف انرووظ فلخ
 هعمو فالآ ةرشع لب هللا لوسد عمو مههعنو م«دارذب نافطغو نزاوه تلبقأ » لاق سنأ نع ديز نب ماشه
 لع ةلادلا رابخالا نيبو « هدحو قب ىحد هلوق نيب حمو ٠ ثيدحلا هدحو قب ىتح هنع اورددأف لاق . ءاةلطأا
 ىبأ ةياور ىف عقوو . كلذ وجو ةلغبلا اسم ىف هنومدخي اوناک هريغو ثراحلا نب نايفس وبأو « لاتقلا ةرشابل ةيسألاب ةدحولا وأ «هءارو اوناكهعم اوتبث نيذلاو «ودملا ىلع البقم امدقتم هدحو قب دارملا نأب ةعامج هعم قب هنأ
 ةنراح ما و مياس مأ ءاسنلا نمو راصنالا نم ةيقبلاو نيرجاهملا نم نوثالثو ةعضب : الا ليصفت « لئالدلا » ىف عن
 حتف لبن همالس] ناکو « لب ىنلا مع نبا وهو مشاه نر بلطملا دبع نبأ ىأ ( ثراحلا نب نایفس وبأو ) هلوق
 نینح ةوزغ ىلا جرخو « همالسا نسحو ملسأف ةكم حتف ىلا رئاسوهو قيرطلا ىف هيقاف زب ىنلا لا جرخ هن 1
 ىلع : مریغ نم لجرو مشاه یب نم ةثالث « رفن ةعيرأ الإ هعم قبب ملف ء بلطملا دبع نب انآ « بذكال ىنلا انآ لوق ب ىنلا لج نینح موي سانلا رف امل : لاق ةبيتع نب محلا لسم نم ةييش ىلأ نبا دنعو . تبث نمیف ناكف
 لبقي سيل و : لاق . ريالا بناج لا نم دوعسم ناو . نانملاب ذجخآ ثراحلا نب نايفس وبأو « هيدي نيب سابعلاو
 سانلا ناو نینح موي انتيأر دقا » لاق نمح دانساب رمع نبا ثيدح نم ىذمرتلا یورو ٠ لتق الإ دحأ هر



۳۰ 
 یزاغلا باث ٦۽

 حس جت تی 3# |

 نا یورو. نینح موب تبث نم ددع نم هياع تفق و ام رک أ اذهو « لجر ةئام عقل هيا لوسر عم امو ؛ نیا ول

ا عم تنك » لاق هيبأ نع دوعسم نب لا دبع نب نجرلا دبع ثبدح نم ماحلاو
 + سانلا هنع ىلوف نيذح موب یب ىنل

 ere هللا لزنأ نذلا مو » ردلا مهو لو ءانمارقآ لع كف « راصنالاو ني رجابملا نم الجر نونا همم تبث و

 امأو « نينامث اوناک منآ تيثأ دوعسم ناو « ةئام اون وكي نأ ین هناف رمع نا ثيدح فا خم ال اذهو < ةنيكسلا

 همم تبث هنأ هثيدح ىف یت نبا هركذ ام هذخأ هنأكف الجر رفع انا هعم تبث هنأ لس حر ىف ىووذلا هركذ ام

 هوخأو ثراحلا نب نايف وأو ىلعو لضفلا هثباو سايعلا
 مآ نب نميأ همأ ند ةوخأو دز زب ةماسآو ةعدب ر

 «ةرشع ءالؤ بف رک املا لسرم ىف دوعسم نا ركذ مدقت دقو « ةعسل ءالؤبف ءرصعو ركب وبأ نرجارلانمو <« نم

 : هلوق كلذو طقف ةرثع اوناک اوتبث نذلا نأ باطلا دبع نب سابعلا رمش ف عقوو

 اوءشقأف هنع رف دق نم رف دقو 2 ةمست برحلا ىف هلل لوسد ان رصن

 عجوش ال هللا ىف هسم ال هاب مالا قاو انرشاعو

 داکب نب دیبزلآ رکذ نعو « مزپنپ مل نميف دعف عوجرلا ىف لج نوکی كلذ ىلع داز نمو « تبثلا وه اذه لملو

 به ىبأ ابا بتعمو ةبتعو سابملا نب مقو ثراحلا نب نايفس ىبأ نب رفعج اضيأ نینح موي تبث هنأ هريغو

 نامع نب ةبيشو بلاط ىلأ نب لسیقعو بلطملا دبع نب ثراحلا نب لفو و بلطملا دع نب ريب زلا نب لا دبعو

 لاقو هردص ىف هب رضف هيلع لبقأف « هل ب ىنلا ربدتسا اومزهئا دق سانلا ىأر اا هنأ هنع تين دقف « ىجحلا

 امأو « دوملا ةين ريغ لع حقو ام وه هنع یا مازالا : ىربطلا لاق . | وهزجا یح مولت اقف « راهكلا لتاق : هل

 ىلا كلانه نوكرشملا ىأ اولبقأف , ريهز اور ىف (هتلغب سأرب ذخآ) هلق  ةئف ىلا زيحتلاك ومف ةرثكللل دارطتسالا

 لاق . ءرصنتساو لزنف « هب دوقي بلطاا ديع نب ثراحلا نب نايفسوبأ همع ناو ءاضيبلا هتلغب ىلع وهو ۳9 ىلا

 « رصاةساف» ةلغبلا نع ىأ « لزلف د هلوقو . تابثلاو ةعاجشلا ىف ةياهنلا ىلع ةلالد ذئموب ةلغبلا 7 هب وكر ىف : ءايلعلا

 دنع سابعلا ثيدح یو . قعع ىلأ نع ابرکز قیرط نم لسم ةيا ور ىف هب احرصم حقو . كرصف لزأ ملا : لاق یا

 لو » هیفو ‹ ثيدحلا « هقرافن ملف ثراحلا نب نایفس وبأو ان آ هتمراف نیذ> موی لِي هللا لوسر عم تدهش , لسم

 هللا لور ماجاب ذخآ اناو : سايعلا لاق «رافكلا لبق هتلغب ضكرب 22 هللا لوسر قفطف « نریدم نويل ملا

 الف ابءامزب الوأ اذخآ ناكنايفس ابآ نأب عملا نکی و  هباكرب ذخآ نایفس وباو ؛ عرست ال نأ ةدارإ ارفک | لب

 ماجالا كرتو باکرلاب نايف وبأ ذخأو « امغكي ةلغبلا ماجلب ذخأف سابعلا یثخ نيكرشملا ةبج ىلا للي ىناا امضكر

 ىلع ناکو » سابعلا ثیدح نم لم دنعو « ءاضيبلا یه ةلغبلا هذه ( هتلغب ) هلن . همع ناک هنال هل الالجإ سارعلل

 دعس نبا دنع عقوو « ءابوشلا هتلغب ىلع ناکو » ةللس ثيدح نم هلو « ىاذجلا ةثافأ نب ةورف هل امادمآ ءاضيب هل ةلغب

 رکذ دقو ؛ سفقوقملا هل اهادهآ لدلد نال رظأ همفو « لدلد هلع ىلع ناک ل هنأ ةريسأأ فمص نم ةغاج هع و

 یتشکو « ةريسلا ف كلذ ترک ذف هتعبت تنك: هل لاقف دمر نيا هرکذ ام ىطايمدلا دنع لکشتسا هنأ ىلحلا بطقلا

 نم الك بکر ذئموإ نوکی نأ لمتحي : للملا بطقلا لاق . فالخلا ركذن نأ انل ىغيذي ناكو « اضع ايريس نفت

 ريثك نع عوجرلا دقتی ناك هنأ ىطايمدلا لوق لدو . حصا حح ملا ىف اف الاو « هتبحص تناك اهنآ تبث نإ نیتلغبلا



 ٤ ٤۳۱ - ۲۱۷( ۴۳١ ثيدحلا

 ةحيحصألا تیداحالا نم حلضت نآ لوق هنم ناک كلذ نأ و ةحيحصلا ثر داحالا فلاغو ريسلا لهآ یف قفاو ام
 هتلغب ىلع » لسم دنع عقو : لاقف یوونلا برغآ دقو . هرییغت نم نكمتي مل هراشتناو هباتک نم خس جورخلو
 «دحاو ريغ اهركذ دقف لدلدب بةعتو , اهريغ ةلغب هل فرعن الو ةدحاو یهو « ءابهشلا د ىرخأ قو « ءاضيبلا
 ما لهآ ضعب ناك : نيتلا نبا لاق ( بلطاا دبع نبا انأ  بذک ال ىنلا انآ ) هله . ةدحاول نيمسالا نإ ليق نکل
 اهدحأ ةبوجأب زجرلا اذه لم هتل اقم نع بيجأ دقو « نزولا نع هجرخيل « بذکال » هلوق نم ءابال حتفب هلوةي
 انا . نيمضوملا ىف « انأ » ظفلب هركذف , بلطلا دبع نبا تنأ بذكال ىنلا تنأ : هيف ناك هنأو « هريغ مظن هنأ
 ةريسي تاک هذهو « ةعطق متب ىتح ارعش نوكي ال هنأ املا . دودم اذهو « رعشلا ماسقا نم سیل و زجر اذه نأ
 ىف ىم ا اذه مدقت دقو « ةبوجآلا لدعأ اذهو « رعشلا هب دصقي لو انوزوم جرخ هنأ اهميار . ارمش ىمست الو
 ةربشل اهنأكف هللا دبع هسيبأ نود باطلا دبع ىلا هتبسن امأو . بدالا باتک ق امات ىأيو « ناکا اذه ريغ
 نم ريثك ناك اذ۸ و « اباش تام هناف هللا دبع فالخب ءرمعلا لوطو ركذلا ةهابن نم قزر امل سانلا نيب بلطاا دبع
 نيب رهتشا ناک هن ال ليقو ؟ بلطملا دبع نبا کیا : مدق اسمل ةبلعث نب مامض لاق اک « بلطملا دبع نبأ هنوعدي ب رملا
 « ءايينالا متاخ نوکیو هدي ىلع قلخلا هللا ىلا ىدويو هللا وعدي لجر بلطملا دبع ةيرذ نم جرخي هنأ سانلا
 لیق بلطملا ديعل ادق نز ىذ نإ فيس هركذو < مهيب كلذ رشا دقو « هفرعب ناك نم كلذ رک ذتيا هيلا بسنناف
 اوفرع اذإ ممولق ىوقتل هل ةبقاعلا نأو هرووظ نم دب ال هنأب هبامحأ هيبنت یب ین دارآ و ةنمآ هللا دبع جوذتي نأ
 : لاق هن أكف « بذ.كلا امم ليحتسي ةوبنلا ةغص نأ ىلإ ةراشإ هيفف « بذك ال » هلوق امآ و . مزهنم ديغ تباث هنأ
 رضنلا نم هب هللا ندعو ىذلا نأب نقیتم انأو « مزهنآ ىتح لوقأ ایف بذاكب تسلف < بذكي ال ىنلاو « ىنلا انأ
 : ( نابيبذت ) . كلذ ىف بذكال اقح ىنلا انآ یا « بنک ال, هلوق ىنعم : لیقو . دارغا ىلع زوج الف « قح
 نع ردنغ ةلا ور نم هقاس مث . ادج رصتع هنکل , ةبعش نع ديلولا ىبأ نع ايلاع ثيدحلا ىراخبلا قاس ایهدحآ
 هن انك , الوطم دلو لا ىنأ نع بابحلا نب لضفلا ةفيلخ ىبأ نع ليعامسإلا هجرخأ دقو . ةجرد لوزنب الوطم ةبعش
 اذه قايس نم ثيدحلا اذه ىراخبلا اهجرخأ ىلا ق_طاا تقفنا ( ىناثلا ) . ارصتخ هب هثدح ىراخبلا هب ثدح اسم
 فص مث و اهرخآ ىف دازف ةيراعم نب ريهز ةباور الإ ءبلطملا دبع نبا اذأ ء بذكال ینلا انآ » هلوق ىلا ثيدحلا
 , هب قثن سأيلا را اذا هللاو انكد ءاربلا لاق قعبإ ىلأ نع يركز ةياور نم ءاربلا ثيدح ىف سم دازو « هبا
 ةتلغب شکر راص ذثنب> هك ىنلا نا و ساپما ثیدح نم لسا و . یناا ىنعي « هبذاح ىذلا انم عاجشاا ن] و
 قوص لعاب تیدانف : لاق , تیم سابملا ناكو « ةرجشلا باحصأ دان سابع ىأ » لاقق دازو « رافکللا ةبج لا
 لاق . كيبلاي : اولاقن « اهدال وأ ىلع رقبلا ةفطع قوص اومعس نيح مهتفطع نأكل هللاوف لاق , ةرجشلا باعا نبأ
 مث . سيط ولا ىح نيح اذه : لاق مهلاتق ىلا لواطتملاك هتاذإ ىلع وهو هلع هللا لور رظف ٠ رافکلاو اولتتقاف
 ماو 5 اليلك مدح ىرأ تلز اف لآ ةيعكلا برو اوهزمما : لاق مث رافکلا هوجو نهب ىرف تايصح ذآ
 مث هتقردو هفيسب ذخأي مث هعرد فذقيف « ردقي الف هريغب فطمي لجرلا لع » دازو ه وحن نع) نبالو « اربدم
 نإ ىأ ( هتلغب نغ ی هقا لوسر لزل : ريهذو ليئارس] لاق ) ةثلاثلا ةباورلا رخآ ىف هلق . ء توصلا موي
 هرخآ ىف الاقف ءاربلا نع جا ىبأ نع ثيدحلا اذه ايور ىنمجلا ةبواعم نب ريهزو قحا ىبأ نإ سلوي نب ليئارسإ



 یزاغلا باتک - ۳۲

 ۰ كلذ حرش مدقت دقو « لز نوكرشملا هيشغ الف « هتلغب نانعب اذخآ ثراحلا نب نایفس وبآ ناک و هظفل و دابجلا

 ثيدح نم لساو . ایی رق هظفل ترکذ دقو <« ةع زها دنع ةيامحأ فص نم باب 5 اضيأ ایاصوف ريهز ةءاور امأو

 : لاقف مههوجو هب لبقتسا مث « بارت نم ةضبق ضبق مث « ةلغبلا نع لزن مقلب ىنلا اوشغ امل » عوک الا نب ةبلس ۱
 دواد ىبأو دحالو. « نيمزهنم اولوف ةضبقلا كلتب اب ارت هينيع الم الا اناسنإ مهنم هثا قلخ اف « هوجولا یماش
 لاقف , ىلاعت هللا لاق اک نيربدم نولسلا ىلوف » لاق نینح ةصق ىف یربفلا نجرلا دع نآ تب دح نم یذمرلاو

 ىريخأف لاق « بارت نم افكذخأف هسرف نع محتقا مش : هلوسرو هللا دبع انآ هللا دابع ایا , تلي هللا لوسر

 ىبأ نع هيوار ءاطع نب ىلعي لاق « ممه زې ‹ هوجولا تهاش : لاقو مههرجو هب برض هنأ ینم هيلا یدآ ناك یذلا

 هفو هانیع تآلتما الإ دحأ انم قبي مل: اول مبنآ مهئابآ نع موانبآ ینثدغ لاق د ىربفلا نحرلا دبع ىنأ نع مایه

 لا ویلا نسح ىلا داشرالاو 2 باطخلا قف بدالا نسح دا وفاا نم تب دما یو. مآ هلاو « بارتلا یرخالا

ااو 5 ةءاهاجلا ین اوتام ولو ءابالا ىلا باسن الا زاوج هءف و : باجالا مذو ۰ باوجلا نسی
 ىلع لر كلذ نع ىبهن

 6 هللا ليدس ق كالا لا ضرعالا زاوج و : اهريغ نود برملا ف ءاليخلا ىف ةمخرلا هلثمو . برا جراغ وه م

 هسعم تب دق ثراحلا ن! نایفس يآ نل , قح وهو كلذب هل ىلاعت هللا دعول رصنال اقيتم ىفلا ناك لاقي الو

 تمدقت اک نميأ مآ نب نم ةلامملا كلت ىف دهشتسا دقو . قلي ىنلا لثم نيقرلا ىف وه سيلو هتلغب ماجلب اذغآ

 دادعتسالا ةنظم ةلودفلا بوكر نال 2 تارا لو نم لا ةراشإ ةلغبلا بوكر هيفو ۰ سايعلا رعش ف هبلا ةراغالا

هعابت ال یعدآ كلذ ناک كلذ بارما ذخأو دارفلا مدع ىلع هل نطو دو شا شاز ناكاذإو : لوثتلاو رارفلل
 

 ودعلاب ةالابلا مدعو ةعاجشلا ىف ةغلابم برا ىف هسفن سيئرلا ةرهش هيفو . تابثلا لع

 ۰ ع بارش نا نع ليقع ىنثادح دعس نب تولا ىنثدح لاق ريت نب دیمس ازم - ۱۳۱۹ ۸

 نی و رع معز و ٍباهش نب دع لاق باش نبا ىخأ "نیا اح ما ربا نب ف ومب ای دح قاحس] ىنث دح و

 7 - ۳ 2 - 8 و و ۶ و ۳ 2 ء ¢

 نأ هولاف نيم سم نزاوه ددو هءاد نيد مان قلك هللا لور نا هاربخا هم رگ نب  وسلاو ناوص نا ری زلا

 اوراتخاف « هدأ "ىلإ تیدلا بحأو نور نم ىعم : وا لوسر مل لاقف « مهس لاومأ مملو درب
۱ 

 ۳ م ےس

 مضب ی هلا لوسر مرظنأ ناکو - مكب تیئأتسا تنک دقو . لالا اماو « ىبسلا ۱2: .نيتقئاطلا ىدحإ

 : اولا نيتفئاطلا ىدحإ "الا مهیا دار هربغ هلم لل لوسر نأ محه يبت الف  فئاطلا نم لمَ نيح ليل ةرشع



 ۳۳ 0 (۳۱۹ ثيدحلا

 کناوخل نا هنب امأ : لاق مث , ههأ وه اجب هلل ىلع 'ىنئأف « نيدملا ىف لب وللا "وسر ماقف اینست ناف

 بحأ نمو ٠ 'لمفيكف كلا ذ بيلي نأ کنم تعا ا ها نأ تبار دق ا و « نییئ ان انوءاج دق

 كلذ انییط دق : ”سانلا لاتف ٠ "لمفیلف انيلع هللا ( ینیام و وا قم مابز هیت قرح طخ لع نزکب نأ نم

 انيلإ رب قح اوجرف لذا ریل نأ نم ىردنال اإ: متلي هللا لوسر لاقف ۰ هللا لوسراب

 اوییط دف مهنأ هورتخأف لل تلم للا لوسر ىلإ اوعجر 2 مزارع مپمأکف « سان عج مجرف . < سا مو رع

 » نزاوه یبع نع ینغلب یذلا اذه . اونذأو

 ةصق ىف طورشا لوأ ىف مدقت دقو « ىرهرلا نع نيمجو نم هركذ مدقت «ناورمو روسملاثيدح بالا ثيدحلا
 عضاولا ةيقب ىف هنأ ىلع لدف « وب ىنلا باحا نم ناررمو روسلا نع ةورع نع هاور ىرهزلا نأ ةيبيدحلا حلص

 ناک معن . هنم رغصأ ناورمو ةصقلا كاردإ نع رغصي روسملا ناف , هلسرب هنأ زار ىنلا باعا نع ركذيال ثدح

 نبا انثدح ) هلوق . . لعا هاو ‹ لرج ىبأ ةنبال ىلع ةبطخ ةصق ناو لا كلذ يف طبض دقف  ازيم نینح ةصق ىف روسملا

 ةورع معزو) هلو . خذا ضعب نم ملم نا طقسو ۰ یرهزلا وه ( باپش نب ملم نب دم لاق باش نبا ىخأ

 نب ةورع ىنثدح » ظفلب ىرهزلا نع ةبقع نب ىموم هجرخأ دقو « ةيبيدحلا حلص ةصق ىلع فوطعم وه (رببزلا نبا
 هج ولا اذه نم ةصقلا هذه ىرهزلا قاس ( نيلم نزاوه دفو هءاج نيح مات ) هلق . ماكحالا ىف قأيسو ءا ريبزلا

 لاوش ىف فئاطلا نم لب هللا لور فرضنا مث » هظفل و ةلوطم یزاذلا ىف ةبقع نب ىموم ابقاس دقو « ةرصتخم
 اولسأف مهفارشأ نم رفن ةع" م نیلسم نزاوه دقو هيلع تمدقو « نزاوه یس یی ىسلا امو ةنارعجلا ىلا

 3 نهو تالاذلاو تاءءلاو تاوخالاو تاومآلا م أ نمیف نإ تا لوسراب ا ولاقن هوکې « اومیابو
 : اولاق ؟ لاملا مأ یسل آ : كيلا بح نب مالا یا مساقلا تعقو دقو « كدا بلطأس : لاقف « ماوقألا
 ۳ ١ ىذلا امآ : لاقف . ريمب الو ةاش ىف ماکمتن الو ؛ انيلا بحأ بسح اف « لالاو بسا نيب هللا لوسراب

 ملکتف اوماق ةرجاما ۳ هللا لوسر لص املف « کمالس او ربظأو م واكف « نیملسلا کل ملك أ فوسو« کسا وہف
 ۳ ضحو مه عفشف اوغرف نیح مب هللا لوسر ماق مث ۰ مهدس در ىف نیملساا ىلإ اوبغدو اوغلب أف مقابطخ

 لفغأ دقو . نمي ال ا« كلذ ريغو دفولا ددع ةصقلا هذه نم دیفت-اف « مهلعمشاه ىنبل ىذلا تددر دق : لاقو هيلع
 دفو نم ىم نمو . عمج ۶ ريك أ دوفولا ف دحأ عمجب مل هنأ عم ءالؤه نزاوه دف و دوفولا ركذ ال دعس نب د

 وهو  فاقو ةدحو“ لاقيو ميلا لدب ةثلثم هلوأ ناورثو بأ لاقيو - ناورم وأو « ىتأيس اک درص نب ريهز نزاوه

 ۰. هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورع نثدح ١» قعإ نبا ةاور قو . دەس ا هرک ذ « ةعاضرلا نم هلي ینلا مع

 لهآ انإ هللا لوسراي : اولاقف السا دقو ةنارءجلاب نزاوه دفو هكردأو م هظفاو كلذ ىف مهل بطخ ینلا نييعت
 : لاقف درص نب ريهز مهيطخ ماتو . كيلع هللا نم انيلع نتماف « كيلع فخم مل ام ءالبلا نم انياصأ دق ةريشعو

 « لوفكم ريغ تنأر ؛ كنافكي نك یتاللا كنضا وو كتامعو كتالاخ ايابسلا نم رئاظحلا ىف ىتاوالا نإ هللا لوسراپ

 : اهلوأ ةروبشملا تایپ الا هدشن مث

 یرابا عف + ۸ ۰ - م 0



 یزاغلا باك - 6 ۳۶

 رخدن و هوجر ءزلا كاف مرک ىف هللا لوسر انيلع نتما

 دردلا ابضحم نم هولع كوف ذا اهعضرت تنك دق ةوسن ىلع نما : اف لوقب

 هدروأ ام ىلع دازف هثيدح نم درص نب ريهز رعش یاربطلا دروأو . ةيقد نب یسوء قايس وحن ةصقلا قاس مث

 ريهزو هيف ىتاربطلا نيب نمو «دانسالا یراشع « ريغصلا مجعملا ١» قادج امااع ایا عقد دقو . تايبأ ةسمخ یقتع) نا

 قو « ةئيابتملا نیمبرالا » ىف هيف لوقلا تطسب دقو « نسح ومف ةروکذلا ةمبانلاب هثيدح ىوقي نكل « فرعب ال

 هلق . قفوملا هاو ,عطقنم دانسالا نأ معز نم مو تنيب و « ةيراشملا ةرشعلا » فو « ةباحصلا » قو « ىلامالا د
 اورضحتل ىسلا مق ترخأ ىأ « ترظاقسا تين أتسا یهو « کا » ینهمشکلا ةياور ىف ( مكب تینأتسا تنکدقر)

 منا مسق مع ةنا رمج ا ىلإ اهنع عجر مث ء تیس اك اهرصاف فت طلا ىلا هجوتو ةمسق ریغب ىسلا كرت ناكو «متاطب اف

 نایب هيف «ةليل ةرشع عضب م هلوقر . اؤطبأف اورضحيل ما رخآ هنأ ممل نيبف « كلذ دعب نزاوه دفو هما ؛ كانه
 اتي نيرشعو ةمبرآ اوناک نزاوه دفو نأ یدقاولا ركذو .عجر ىأ ءافلاو فاقلا حتفب ,لفق, هلوقو . ريخأتلا ةدم

 ناماف كتاعضرمو كنضاوحو كتالاخو كلت اهمأ الا رئاظحلا هذه ىف نإ هقا لو راي : لاقف یدهسلا ناقرب وب أمهف

 بحأ نف ) هلو : یسلا تمسق دقو « نومدقت ال ک٣ تننظ ىتح عب تین ًأتسا دق : لاقف . كيلع هتل نم < الع

 لع) هل . ضوع ريغ نم .هنم سفن بيط نع هیطەب یآ ةين اتحتلا ءايلا در دشا و ةلمملا ءاطلا حتفب ( كلذ بيطإ نأ

 ريغ ىطعي نأ کنم بحأ نق , ةبقع نب ىموم ةياور ىف عقوو . هضوع ىطمي نأ طرشب ىلا دري نأ یا ( هظح

 ةبقع نب ىسو» اور ف ) كلذ انييط دق سانلا لا ( هلو ۰۰ مر دف لمف ىلع نأ هرك نمو 2 لءفيلف هركم

 : نورجاهلا لاقف د ةروكذملا بيعش نب ورم ةياور فو « ءادفلا اولأس سانلا نم اليلف الإ « مهديأب ام سانلا ىطعأف م
 : ةنييع لاقو . الف م ونب و انآ امأ : سباح نب عرفالا لاقو « كلذك راصفالا تلاقو « هللا لوسرل وهف انل ناکام

 وهف انل ناکام لب : مس ونب تلاقف الف مس ونب و انآ اما : سادرم نب سابملا لاقو . الف ةرازف ون و انا امأ

 « هبیصن ءیف لوأ نم ضئارف تس ناسذإ لكب هلف هقع کنم كسمت نم : قلي هللا لوسر لافف لاق . هلل لوسرل

 « ءافرعلا باب » ىف هيلع مالكلا ىتأي ( للا کنم نذأ نم یردنالان] لاقف ) هل . « مهءانبأو متءاسن سانلا لإ |ودرف

 لاق ینلا نأ ةبملا ف فنصلا نيب ( نزاوه ىس نع ىنغلب ىذلا اذه ) لوق . ىلاعت هقا ءاش نإ ماكحالا باک نم
 هدنسب ثيللا نع ريكب نب ىحب نع ثيدحلا اذه جرخ نأ دعب كلذو : لاق , ىرهرلا وه خلا اذه

 ۰ ع هللا لوسر اي : لاق رع "نأ مفان نع بوبأ نع دیز نب واح انثادح _نامنلا وبأ اش - ۰

 الو لاق هنع هللا یضر ربع نا نع مفان نع بويأ نع "مش نر بخأ هللا دبع ان ربخآ لتاقم نب دمحم نرو
 « هئافوب لیبل هرمأف « فاکتعا .ةياهاجلا ىف ردن ناك راذك نه ىلا رع لاس نیتح نم الف

 0 ۱ ربع نبا نع عفان نع بوپآ نع دامح : مهشب لاقو

 لام یا نع رم نبا نع عفات نع بوب نع لس نب داجو مزاح "نب "ریرج هاورو

 نع حلفأ نب ريثك نب رع نه دهعس نب یب نع كلام انربخأ فسوپ نب هللا دبع اش # 4+



۳a 4۳۲۱ - )۳۲۰ تبدطا 

 نيسم تناك ادیت الف « نينح ماع هب ئالا مم انجرخ » لاق ةداتق ىبأ نع ةداتق ىبأ یوم دمحم ىلأ
 فيسلاب هقئاع لبح ىلع مارو نم هبرضف « نیمسلا نم الجر الع دق نیکر ثلل نم الجر ”تيأرف 2” وج
 ۳ ”تقحاف « ىلسرأف توما هکردآ 7 «تولا یر اهنم "تدجو ةت یمضف ىلع لبقأو « :عرتلا "تطقف

 هيلع هل اليتق لدق نم : لاقف اب يلا سلجو « اومجر , . لجو رع هللا سمآ : لاق ؟ سانلا اب ام : تاقف
 ”تمنق " هلثم ب ئیلا لاق مث : لاق . هم هلل ىلا لاقف . تساج 2 ىل د مشي نم : ”تلقف . هبلص هلف هني
 « هتربخآف ؟ دا ابأ اي كلام : لاقف ؛ تمقف ٠ هلثم للرب ىنلا لاق مث لاق . تسلج من یل مشب نم : تاقف
 هللا دسأ نم دسأ ىلإ دمعيال اذإ « هللا اهال : ركب وبأ لاقف ٠ یم هضرأف « ىدنع ”هباسو قدص : لجر لاقف
 ف 03 هب تمتباف ¢ هيناطعأف ¢ رطعأف "قدص : 2 دلل لاقف ۰ ةيلس تلیطمیف ا هوسرو هللا نع ”لئاقي

 « مالسإلا ىف هات لام لول هناف « هلص ین

 صقنلا ىلإ ال ثيدحلا لصأ ىلا رظأ از یراخیلا نأ باوجلاو ٤ ةلسرلا ىلوالا ةءاورلا ىأ دوز نب داح ةياور ف

 ةعامج نا « ةحوجم هتياور نأ ىلإ ةراشالل ةلسرملا ديز نب داح قيرط دروأ اع]و « ةاورلا ظافلأ ىف ةدايزلاو
 ىراخيلا هيلا راشأ اک الوصوم ددع هاور ديز نب داح باک آض م) لب 3 هولصوف هیف هوفااخ بوآ هوش باعا نم

 دقو « هنيب أس ام انمض اهف هنکل احرص نيذح نم لوفقلا ركذ ابف عقب ل نو ديذ نب دامح ةياور نأ لع ءانه اضيأ
 لوالا ةباورلا ظفل ةيقب امأف ء هنيب أس اک بابلا دوصةم ىف لخدأو ه ام اضيأ رمعم دنع سيا ام مهضعإ ةياور ىف عقو
 نأ ءسمأف « ةيلهاجلا ىف ةلبل فاكتعا "ىلع ناك هنری هقا لورا لاق رمع نا » ظفلب سا ضرف ىف وه اهقاس دقف
 ليعامسالا هدروأ اذكو « ثيدحلا ,ةكم تویب ضعب ىف اميعضوف نينح یس نم نيتيراج رع باصأو : لاق . هب نب
 ناد عفان نع بوبآ نع ديز نب دامح نع مک ماشه نب فلخو ىتارهزلا میبرلا ىبأو برح نب ناجاس قيرط نم

 عيب رلا ىن! ظفل « فكتمي نأ هاف , هنع هلأسس ةئارعجلاب لب ىنلا لزن الف « ةيلهاجلا ىف ةليل فاکتعا هيلع ناک رع
 عوجرلا دعا مف اع) نینح یس اذکو ¢ قامتالاب فئاطلا نم هعوجر كلوي ةنارعجلاب 2ك ىلا لورت ناکو : تلق

 داح نع هاور نم باور امآو 5 ليعامالا هب ضرتعا م در رپظو « ىنوم رمعم و دب ژ نب داح ةياور تدحتاف اتم

 هيفع ذةناف « ديز نبا دامح دارااف 1 خلا داح نع مهضعب لاو » هلوقب یراخبلا هلا راشاف الوصوم ديز نبا

 نم ليعامسإلا هجرخأ كلذك ىلا ةدبع نب لنحأ مهما ضعيلاب دارملاو « هقايسأ ةف اع یهو ةلس نب داح اور

 نبا نع عفان نع بزأ نع ديز نب دامح انثدح ةديع نب دخأ اد ايركذ نبا وه مساقلا ىنرخأ » لاقف هقيزط
 4 رخ نباو لسم جا اذکو ۰ هب نی نآ هم مللي ىنلا لاف 0 ةءلهاجلا ف هل. فاكاعا رذن زمع ناكد لاق ريع

 ىنلا ناك ام بابد ىف هتضوأ دقو « هظفل لسم قي لو « ةنارءجلا ةرعرع نبا راكنإ هيفاركذو ةدبع نب دمحأ نع

 هلوقب ىراخيلا هيلا راشأف الوصوم بوبآ نع هاور نم ةباور اءأو . یا ضرف باك نم € ةفاؤملا یل: يي



 ىذاغملا تاتک- 4 ۳۹

 هريغو سم ابلصو مزاح نب رييرج ةياورف « رمح نبا نع عفان نع بويأ نع ةلس نب داحو مزاح نب ريرج هاورو »

 5351 رمع نأ هثدح رع نب هنا دبع نآ هندح امفان نأ ةثدح بويأ نا » مزاح ن ريرج نع بهو نبأ ةياور نم

 ةيلهاجلا ىف ترذن ىنإ هللا لوسراي : لاقف فئاطلا نم عجر نأ دعب ةنارعجلاب وهو ړل هللا لوسر لأس باطخلا

 ءاطعأ دق م هللا لوسر ناكو . اموی فكتعاف بهذا : : لاق ؟ یر فيكف مارلا دجسلا ىف اموب فکععا نأ

 « اهليبس لغ ةيراجلا كلت ىلا بهذا هللا دیعاب : رمع لاق سالا اياب لب هللا لور قتعأ الف ۰ سخا نم ةيراج

 ةيلبس نب داح ةءياورو «نیذح ةوزغ باب» ىف ثيدحلا اذه لوخد هجو فرعو « دا رز دئاوف ىلع قايسلا اذه لمتاف

 نع امهالك قدسإ نب دم ةياورب ةنورقم « بومآ نع ةللس نب دام انئدح د لاهنم نب جاجح قيرط نم لسم اباصو

 مالک سا ضرف ىف ترکذ دقو « یلاو ةيراجلا رک ذ نم هريغ نود ىمي رذغلا ةصق ىف لاق « ر ہ۶ نیا نع عفان

 ET فلتخاف « بويأ نع ةنوبع نبا هاور لاق ةنأو ثيدحلا اذه ىلع یطقرادلا

 رذنلا ركذ هيفو هقبرط نم ىليعامسإلا هچرخآ لسم خویش نم وهو فلخ نآ نب دجمالوضوم هارد نمو « هلصو

 وبأ ىنثدح لاق م ىرخأ ةذئاف ةيراجلا ةصق ىف قحا نال یزاغلا قو < مزاح نب ريرج ةياور ىف اک ةيراجلاو ىسلاو

 تنب ةطير امل لاقي ةيراج بلاط ىنأ نب لع نزاوه ېس نمی و لر نأ ىددسلا ديع نب دب ز ةرجو

 : قایسا نا لاق  هنبال امیهوف ةبالق رع یطعآ و « سان تاب بنیز اهل لاقي ةرراج ف طار عر نابح

 متا م * « تبل اب فوطأ یتح اهنم یاوحلصیل حج یب ىف ىلاوخأ ىلا ییراج تئءب لاق ربع نبا نع عفان ین
 تلقف انءانبأو انءاسن مب هلا لوسد انيلع در : اولاق ؟ من أش ام تاق « نودتشي سانلا اذا دجسملا نم تجرظ
 ربع بهو هنا ديز ن دامح ةياور ىف هلوق یانی ال اذهو « اهوذخأف اوقلطناف « حج ىب ىف یبف عتیحاص" مود

 ديمأ ىظعأ هنأ ىدقاولا ركذو . معا هللاو « قا دبع هدلول هيني راج یدح) ىطعأ ربع نأب اههندب عمجيف « نيتيداج

 هقاو هل تدلوو هدنع تماقاف هت راتخا صاقو ین أ نب دعس ةيراج نأو ؛ ىرا وا نم هعم نيرخآو فوع نب نمحرلا

 ىلاعت هللا ءاش نإ هباب ىف دذالاب قلعتيام ىأيو « هباب ىف فاكتعالاب قلعتیام مدقت دقو . لما

 نأ ةداق نا كرد یبآ نع حلفا نب ريثك نب رع نع دعس نب ی ین د> ثلا لاقو -- ۲

 نيكر شما نم ”رخآو « نیکرشلا نماالجر لتاقب نيماسملا نم ٍلجر ىلإ ترا نيتح موب ناك ال » لاق ةداتق ابا

 ىنذخأ مث اهتمطقف هالي ب رضأو « ىنب رضتيل e ىذلا ىلإ e وئارو نم هتک

 اذاف « مهم تمّزبناو "نوملسلا مرهناو ؛ لق مل هتفدو « ”للحتف كرب م « تفاوت تح و

 هللا لوسر ىلإ سائلا مجارت من. هللا ”يمأ : لاقق ؟ سانلا ”نأشام : هل .تلقف < سانلا ىف باطلتا نبأ رب

 تر رف « ىلينق ىلع ةنيب سال تمقف . هبلس لف #4 ليتق ىلع نيب مافآ نم : ت هللا "لوسر لاقف « هل

 اذه حالس : ئاسا نم لجر لاق « هلك وللا لوسر مآ تارک ف یل ادب مث . تسل « یل دیشب ادحأ

 نم دما "ديو رشیرق نم مسی هطمیال الكب ركب وبأ لاقف , هم هضرأذ « یدنع "کذب ىذلا لتقل



 ۳۷ ۳ (۳۲۲ كيدحلا
 وا ناک« نار هنم تیرتشاف « "ىلإ ادا ل هلا لوسر ماقف لاق . هلوسرو هللا نع لتاقی هللا دذا
 « مالسإلا ىف ”هتلثأت ولام

 لل وم یادم حلفا نب ليتك نب معو ىراصنالا وه (ديعس نب یحم نع) هلوق داف ىنأ ثيدح سماكلا كثيدحلا

 سيل و «نيمباتلا عابتأ ىف هركذ نابح نبا نکل و, ریفص یمبات وهو  هريغو یاسنلا هاو « ىراصنالا بو ىنأ
 سخلا ضرف ىفو « ارصتخ عوببلا ىف مدقتف : عضاوم ىف هرکذ نكل « دانسإلا اذهب ثيدحلا اذه ىوس ىراخبلا ىف هل
 نب ورع نع: لاقف هتياور ىف هفرح یسادن الا یح نب يحم نأ عویبلا ف تركذ دقو . ماكحالا ىف ىتأيسو ءامات
 تناكانيقتلا الف ) هلق . هتينكو همساب فورمم سابع نب عفان وه ( دمع ىبأ نع ) هل . ء ربع » باوصلاو شک
 مهنأ اهدمب ةيت لا ثيللا ةياور ىف قلطأ دقو « فالتخا امف ةكرح ىأ واولا نوکسو مبجلا حتفب ( ةلوج نیما
 الجر تيأرف) هلق . اومزوني مل عيمجلا نأ ءاربلا ثيدح ىف مدقت دقو «ةداتق وبأ اهرکذ ىلا ةصقلا دعب نکل.اومزغا
 "اهذمب ىلا ثيللا ةياور ىفو « ربظ ىأ ءالع» هلوقو « امهسا ىلع فقآ مل ( نيلسملا نم الجر الع دق نيكرشملا نم
 ةمجملا ءاخلا نوكسو هلوأ حتفب «هلتخم نيكرشملا نم رخآو نيكرشملا نم الجر لت اقي نيملسملا نم لجد ىلا ترظن د
 ارو نم هتبرضف » ىلوألا ىف هلوق ىف ريمضلا نأ ةياورلا هذه نم نيبتو «ةرغ ىلع هذأي نأ ديرب ىأ ةانثملا رسكو
 نم هادرلا عضوم قئاعلاو .. هبصع قتاعلا لبح (عقناع لوح ىلع ) هلوق . لسملا لتخم نأ ديرب ناک ینلا ىناثلا اذ
 «فتکلا ىلا دضعلاو عارذلا ديلاب دارملا نأ ء اهتعطقف هدي برضأف » ةيناألا ةياورلا ىف هلوق نأ هنم فرعو « بکن
 . ىتقلطأ ىأ (ىناسرأف توملا هکردآ مر هلق . ادج ةوقلا ديدش ناككرشملا اذه نأب كلذ رعشأو « اهتدش نم ىأ ( توملا حير اهنم تدجو ) هلوق . امتعطقف هدب ىلا ةبرضلا تصلخو اهسبال ناك ىلا یا « عردلا تمطقف ه هلوقو
 نولسملا مزهناو هتلتف مث هتعفدو لاحتف » لاق يح ةناثلا ةياورلا هةنیپ فذح قايسلا ف ( رمع تقحلف ) هلوق
 ىف (اومجد مث ) هل . هب ىضق امو هللا كح ىأ ( هفا مآ ) هلوق . < باطخلا نب رمعب اذاف مبعم تمزبنأو
 . ةتداعإ نع ینغب ام نیکرشلا 26 زهو موعوجر ةيفيك لوالا ثيدحلا ىف مدقت دقو « اوعجارت مث » ةيناثلا ةياورلا
 ( ىل دبشي نم تلف ) هلوق . سا ضرف ىف فوتسم كلذ حرش مدقن ( هبلس هلف ةنيب هيلع هل الينق لتف نه ) هلوق
 هطيض ناک ناف « هل دېش سینا نب هللا دبع نأ یدقاولا ركذو « ی دیشب ادحأ رأ ل » هذه ىلآ یا ةياورلا ىف داز
 لاقف ) هلق . « ءرمآ تركذف ىلادب مث تسلج » ةيناثلا ةياورلا ىف ناف ةيناثلا ةرملا ىف هدجو نوكي نأ لمتحا
 ةياورلا ىف نال رظن هيفو ۰ یعازخ نب دوسأ همسا نأ ىدقاولا ركذو « هئاسلج نم » ةيناثلا ةيوارلا ف ( لجد
 هضرأف د یپشدا ةباور ىف ( هنم هض رأف یدنع هبلسو « قدص ( هلوق . یشرف بلسلا نأ ىذلا نأ ةحيجصلا
 كيطويف هلوسرو هقا نع لئاقب هللا دسأ نم دسأ ىلا دمعي ال اذا « هللا اه ال : قیدصاا ركب وبأ لاقف) هلق . « ىنم
 لاقف هللا اهال اماف , اذا هللا امال د فرحالا هذهب امهریغو نيحيحصلا نم ةدمتعلا لوصألا ىف هانطبض اذکه (هبلس
 نع ءانغتسالا زاوج ىلع دهاش هيف : كلام نبا لاق « اذک تلعف ام هقا اهال لاقي ام مسقي دقو هيبنتلل اه ىرهوجلا
 قو: لاق « نمحرلاو ال عمس اک ن حرا امال عمسي مل ىأ هللا عم الإ كلذ نوكي الو : لاق « ةيبنذاا فرح مسقلا واو
 :فلآ رابظاب نکل هلثم انا , نیل ألا: نم ءىش رابظا ریغب ءاهلا دعب ماللاب هيا اه اميحأ «هچوآ ةعبرأ اب قطب
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 توبث و فل لا فذحي ابعبار « عطق ةزمه نيفلآلا توبث اهثلاث  ناطبلا انقاج تقتلا ملوقک رمه ريغب ةدحاو

 : یناتسجسلا متاح وبأ لاتو . لوالا مث ثل اثلا هجوالا هذه نم ةيوارلا ىف روهشملاو . همالک ىنا « عطقلا ةزمه

 : لاق « هللا عفرب یور هنأ یدوادلا نع نيتلا نبا کحو « زمملا كرت سايقااو « زمملاب اذ هللا اهال لوقت برعلا

 هريخ « دمعي ال هو ادتبم هللا » و هيبنتلل ءاه ١ نوكتف عفرلاب ةياورلا تقبل نإ : هريغلاقو . هللا ناب ىنعملاو

 عيمج ىف تقبثف ءاذإ » امأو . هريغ ىلا تفتاي الف رجلا ىلع قافتالا ةمثألا لة دقو . هفاكست نخ الو . ىهتا

 : یاطقا لاقو « ةنوئم ةمجعم لاذ مث فلالا رسكب امهريغو نيحيحصلا نم ةققحلا لوصالاو ةدمتعملا تاياؤرلا

 نوكي هللاو ال ینعلاو « واولا ةلزامي هيف ءاحلاو « اذ هللا اهال  برعلا ىأ _ مالک ىف وه الو « هن وورب اذكه

 باوصااو « أطخ ء اذا هللا اهال د ةاورلا لوق لاق ىتزاملا نأ یضاقلا ليعاما نع « قراشلا » ىف ضايع لقنو . اذ

 ىف ةلص اذو « اذ هللا اهال وه امل و « اذا هللا اهال مپمالک ف سهل : ديز وبأ لاقو . ىمسقو ىنيمب اذ ىأ اذهقلا اھال

 « اذه هللاو ال هانعم اذ هللا اهال مهلوق : لاقف ىرهوجلا ذخأ هنمو ؛ هب مقأ ام اذه , هللاو ال ىعملاو ۰ مالكلا

 نأ ثيدحلا اذه ىلع ملكت نم ريثكدراوتو . اذ تلمف ام هتاو ال ردقتلاو « ةلصااو هيبنالا فرح نيب اوقرفن

 تاياورلا نم ءىش ىف درو هنأ معز نمو « ةيرملا لهآل اعبت «اذ» وه امنو طخ «اذا » ظفلب ربخلا ىف عقو ىذلا

 ءاذإ» ةب اتك ىف فلتخا دقو . كلذ ىف ةيبرعلا لهأ دلق نم ضعب حالصإ نم كلذ نوکی لب ء بصي لف كلذ فالخم

 ليقنميف لصألا لاق مسا ىه لاق نف فرح وأ مسا املأ ىلع یبم فالخلا اذهو « نونب وأ فلأب بتلك له هذه

 ', نا ترمضاو نيونتلا امنع ضوغو نتج فذح م كمرك | یتنج اذ] ىأ كمرک | اذا باجاف كيلا .ىجأس هل

 «ججارلا وهو ةطيسب ىه لاق نم ميلف «اوفلتخا  روبجلا مو فرح یه لاق نمو . نونلاب بتكي اذه لمف

 ىاثلا ىلعو « فحاصملا مسر حقو هبو حجارلا وهو فلأب بتتکت لوألا لعف نإو اذإ نم ةبكرم لاق نم مهنمو
 فرح ىم : |ولاقف ةعاج هعبتو « ءازجلاو باوجلا اهانعم : هبوبيس لاقف اهانعم ىف فلتخاو « نونب بک

 ارهاظ ناو ولا اباوچ ءیجت ام رثكأو , باوجلا ضحمتت دق انآ یمراغلا ىلع وبأ دافأو ء لیلعتلا یضتقب باوج

 دمعي ال اذا « هقاو ال : اذکم ريصي هنأل مالكلا مظن لتخال ءاذا » ظفلب ةياورلا تقبئول اذه لعف « اردقم وأ

 تبث دقو « حلا دسأ ىلا دمعل تبلط ام ىلا كباجأ ول یا « دمعي اذا . لو نأ قایسلا قح ناكو . حلا دسأ ىلا

 نب ونت و فا اب ءاذا» ةياورلا ىف عقو : كلام نبا لاق نکل و « رييغت اهنأ یعدا نم یعدا مث نف ءا دمعي ال ظفلب ةياو ١

 نوكيو ىنعي ءاذا ىطعي ال هقاو ال : ريدقتلا نأب هجوب نأ نكمي نكلو « دیعب وه : ءاقبلا وبأ لاقو . ديعبب سلو

 ضعإ هلم ءاذإ هللا اهال» ةياورلا ىف تبث : ىيطلا لاقو . هيف ببسلل اضومو روكذملا قنلل اديك أت حلا دمعي ال

 سيلف اذ نودب هلامعتسا لس ناو ؛ اذ نودب هللا هال لمعتستال برعلا نآل ةاورلا ضعب نيبغت نم هنأ لع نيو وحنا

 هدمعبال» هلوق ىف ءال » ركذيال نأ ءازجلا یضتقم ناف « هضيقن ىلع انه مالكلاو ءازج فرح امل اذإ عضوم اذه

 وهو « حح ینعلاو حيك ثيدحلاو : لاق ء باسلا بلطا اباوج حضيل لا دسأ ىلا دمعي اذا : لوق ناك لب

 : لاق , حلا دسأ ىلإ دمعي ال هاو اذا ريدقتلاف « لمفأ ال اذا هاو : هل تلقف اذك لمفا كل لاق نل كلوقك

 ىف « نشخ رشعم ىرصنب ماقل اذإ » ىماملا لوق ىف ةدئاز اهنإ ءاقبلا وبأ لاق اک ةدئاز « اذا و نوکت نأ لمتعو

 ءابدالا ضعب لقن مدقيو ثيدحلا حرشب ينتمي نم بجعلاو : لاق « یلیآ حیتست ل نزام نم تنکو ل د هلوق باوج
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 ىف نقتأو لدعا نيثدحلا ةذبامج نإ لوقأ الو  فیحصتااو أطخلا مما نوبسنير هتذبارجو تبدحا ةمئأ ىلع
 ريرقت ىلا هقبس دقو : تلق . مريغ ىلا لقنلا ىف منع لودعلا زو ال : لرقأ لب ٠ مهنيب ةكراشملا ىضتقي ذا لقنلا
 : لاق مث ةيبرملا هنأ نع مدقت ام لقنف « مهفلا » ىف یبطرقلا ضابعلا وبأ مامإلا اهفلاغام درو ةياورلا ىف عفو ام
 : لاق . هانركذ نم هب مزج ىذلا وهو « نيونت الو فلآ ریغب « اذ تا اهال » لسم ىف یزو لاو یرذملا ةاود ىف عقو
 نيتملكلا ىدحإ باوج ىلع عفو مالكلا اذه نأ كلذو < اط تسيلو باوص ةرووشملا ةءاورلا نأ ىل ربظي ىذلاو
 ةزءهلا دم « نامفأل هللا د مسقلا ىف لوقت برملا نأ كلذو عقلا واو نع اهب ضوع یتا یھ ءاحلاو ‹ ىرخالل
 هقيقو ءرصقلاو داب اولاق كلذک و ء امججرخم براقتل « هللا اه د اولاقف اه ةزدحلا نعاوضوع مه أ كف « اهرصقب و
 رصق ینلاو هللا : لوقت اک اءمعامتجال الاقثتسا افلأ امهادح] نم لدبآ نيت زمہ قطف هن أك ءاحلا عم دم ىذلا نأ
 تمقو ىلا لثم ىهو « ليلعتو باوج فرح كشالب یبف «اذإ ١ امأو « هلا : لوقت اك ةدحاو ةزمه- قطن هنأك
 لاق ولف « اذإ الف : لاق . معن : اولات ؟ فج اذ] بطرلا صقنیآ » لاقف قلاب بطرلا عیب نع لس دقو چب هلوف ن
 « ةكرتف مسقلا ىلا كانه جتح مل هنكلا ۽ هجو لک نم ءاذإ هللا اهال» هلوق وهو انه عقو ا ايواسم ناكل اذإ هللاو الف
 « ةغالبلا نع جرخم ديعب فلكت ىلإ ةجاح ريغ نم اعضوو ىنعم هتماقتساو هتبسانمو مالكا رب رقت حضو دقف : لاق
 اسايق اذه سيل و : لاق ءهب مسقملاب امبلب لصفو ةراشالا اذو هيبنتلل ءاحلا لعجل دسفآ و دعب بكترا نماعسالو
 هريغو یرذمل دجر امو : لاق . ةتباث ةياوزب ایورم الو ۰ ىو لا مالکلا هيلع لمحيف احيصف الو « درطيف
 رفمج وأ وهو هانکردآ نم ضعب لاقو . حتي نأ قحا قلاو « ةيبرعلا لهأ نع ىكح ام رتغآ نم حالصاف
 اول.ج نأ ىلا لاکشالا اذه ىف ءامدقلا نم ةءامج لسرتسا : یراخبلا نم هتخسا ةيشاح ىف بلح لیزت یطانرغلا
 بج ايو : لات . ةراشالا ساب « اذ هللا اهال ١ باوصااو : اولاقف فيحصلاب تاثالا اومهتا نأ هنم صاخلا
 لاقاك ةراشالا مسا مزلتي ال هللا اه نأ مماوج .اليوأت اهل نویلطب و ةتباثلا تاياورلا ىلع كيكشتلا نوابقي مرق نم
 طرش ٍباوج وه ام او هيعز نع حيحصإ سیل و , طلغلا بدس وهف هضرأف با وج « ذمعيال د لمجامأو « كلام نبا
 كليطعيف بلسلا ىلا دمعبال اذإ بلسلا بحاص هنأ ىف قدص اذإ : لاق ركب ابآ نادکشف « هضرأف قدص هيلع لدي ردقم
 وهو . ىبتنأ هيف فلکت ال حضاو اذهو : لاق ٠ كلذ لعفي ال نأ بیس هقدص نال يح اذه ىلع ءارجلاف , هقح
 ريثك ىف لب هذه عوقو ةرثك ةياورلا هب تقبث ام ىلع دامتعالا نم هحجرام دي يو . دمقآ هلبق ىذلاو . نسح هيجوت
 تلقف اهترهتناف تلاق ءالولا نوطرتشي ابلهأ نأ ترکذ امل ةريرب ةصق ىف ةشئاع ثيدح ىف عقو ام اتم « تبداحالا نم
 نم ةأاا هيلع بطخ مب ىنلا نا » ارفصم نيتدحوملاو جلاب بیبیلج ةصق ىف عقو ام اهنمو « اذا هللا امال ه
 ءاذا هللا امال : تااقف امل ركذف هت آرا لا بهذف لاق . اذا معنف : لاق ءارمأ ساتسا ىتح : لاقف اهيأ ىلا راسژ لا
 لاق د لاق « دهزلا م ىف دحأ هجرخآ ام اهنمو . سا ثيدح نم نايح نبا هححص « ثيدحلا « انالف اهانعنم دقو
 قو « هذه كت ءابغ لثم سبا اذإ هللا اهال : لاق « هذه ىفءابع لثم تبل ول ديعس ايأ اب : قسحلا رانید نب كلام
 <© كادف هللا ینلمج تحبصأ فيك : لاقف اهضم ىف ةشّئاع ىلع لخد هنا » قیتع ىلأ نبا ةمجرت ىف « لاكلا بیت د
 دهغب و مسقب تاب لا قایس ىف ثيداحألا نم ريثك ىف عقوو «ةباعد هيف ناکو . اذإ الف : لاق . ةيهاذ تحبصأ : تلاق
 دعب تفاط اهنإ لاتو ؟ یه انتسباحآ د لَ لاق ال ةيفص ةصق ىف ةا ثيدح اهنمو « بیبیلج ةصق ىف كلذ نف « مآ
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 نمانلا بحأ نع هلاؤس ىف هريغو صاملا نب ورع ثيدح اهئمو ءاذا الف د ةءاور فو « اذإ زفنتلف : لاقف تضانأ ام

 هتباصأ ىذلا ىلا رعألا ةصق ىف سابع نبا ثيدح اهئمو ءاذإ اهوبأف : لاق ؟ ءاسنلا نعأ مل : لاقف . ةعئاص : لاقف ,

 قيرط نم ىبك افلا هچرخآ ام اهئمو < اذا معنف : لاق . روبقلا هريزت « ريبك خيش لع ‹ روفت ىمح لب » لاقف ىحلا

 "يأ تمم « اذا هللا اه ىأ : لاق ؟ كيبأ نم ثيدحلا اذه تممسأ : تلقف قدزرفلا نب ةطيل تیق » لاق نايفس

 قالص نم تغرف ىنأ ول تیارا ءاطعل تلق , لاق خرج نبا نع قازرلا دبع هجرخأ ام امو ٠ ةصقلا ركذف « هل وَ

 ءاذإ د نأ ررقت نأ دعب مالكلا ریدقت نم ربظب یذلاو ءاذإ هتلا اه لب : لاق ؟ اه دوعا الف ۰ ۱۸ ک ض را لف

 ؛ كيطمنال هثاو اذإ هلوقب هباجأ هناك قنلا ف اذكو « معن كل لوقأ هللاو اذا : لاق هنأك هنأ ءازجو باوج فرح

 لامت هلوق ىف حيرج نبا لاق دقو . املك ةلثم الا ىف باوجلا فرح رخآو « سيل ال هاو اذإ « طرتشأ ال هللاو اذإ

 مدع نع اباوج كلذ لمجو « اذإ سانلا نوتؤي الف : ( اریقن سانلا نوتوب ال اذاف « كلما نم بيصأ محل مآ)

 كفلخ نوشبلي ال اذإو إ) ىلاعت هلوق ىف هل « ثرغملا » ىف یبدلا یسوم وبأ ركذو لیقتسم لمفلا نأ عم « اه بيصناا

 قرفلا نون او نامزلا فورظ نم وه ىذلا اذإ هلصأ ليقو ةيصانلا فورما ىم مسا وه ليف اذا ( اليلقال]

 نم درو ام لمح نكمأ كلذ ررقت اذإو . اليلق الإ كفلخ نوثبليال ذئنيغ « كم نم كوجرخأ نا ىأ ذئنيح هانعمو

 . لعأ هقاو حلا دمعي ال : لاقف كلذ ىف بیسلا نایب دارأ مث . ذئنيح هقاو ال : ريدقتلا نوكف هيلع ثيداحالا ءذه

 ىلع مادفالا ةرفن هنم یدنع تمقو ىباطخلا مالك ىلع تفقوو ثيدحلا تبلط ذثم 2ك عضولا اذه ىف تلطأ او

 « ةتركذ اه ترفظ نأ ىلا كلذ نم صلغلا باطتأ تلز اف , نيحيحصلا ىف ام اص وصخ « ةتباثاا تاياورلا هتطخت

 ىف دسأ هناک لجر ىلا لي هتا لوسر دصقي ال ىأ (لا دمعي ال) هلوق ۰ قفوملا هللاو . انه هلك هنايثإ تيأرف

 هيف ةيناتحتلاب ربك الا طبض اذکه « هسفن نم ةبيط ريغب ةكيطعيو هقح ذخأيف هلوسرو هللا نيد نع لتاقي ةعاججشلا

لم هنأ رايتعاب هيلا هفاضأغ هليتق باس یآ ( هيلس كيطعيف) هلوق ١ امهف نونلاب ىوونلا هطيضو < كيطعي قو
 . ک

 قيرط نم نوأ هجرخأ رع كلذب 2 ىلا بطاع ىذلا نأ سنا ثا دح ىف عقو : ( هیت )
 قعإ نع ةملس نب دامح

 مو فیسب برضب لف « نيكر شاا هللا مزیف» لاق ةصقلا رکذف «نین> موي تءاج نزا وه نإ» هظفا و هنع ةحلط ىنأ نبا

 ذخأو الجار نيرشع ذثموب ةحملام وبآ لتقف « هبلس هل ارفاک لتف نم : ذمو عللي هللا لوسر لاقو , حرب نماعپ

 اهتذخأ : لاقف لجر ماقف « هنع تلعأف عرد هيلعو قتاملا لبح ىلع الجر تب رض ىنإ : ةداتق وبأ لاقو . مهالسأ

 ىلع هللا اهتيفيال هقاو : رحم لاقف . تکسف ءتكس وأ ءاطعأ الإ ايش لأ ال لَو هقا لوسر ناكو ءاهنم هضرأف

 ثيدحلا اذه ضعب لسم هب جرخأ دق دان-الا اذهو « ريع قدص : ب ینلا لاف « امكيطعيو هدسأ نم دسأ

 عقو ال نقتأ وهف ةصةلا بحاص وهو ةدانق وبأ هاور اک ركب وہ كلذ لات ىذلا نأ حجارلا نکل ؛دوادوآ كلذكو

 ىأ ( قدص ) هلق . لءأ هاو . ركب ىلأ لوقل ةيوقت كلذ لاق اضيأ رم نوكي نأب عملا لمتح و . هريغ نم اهبف

 هنم هارتشا ىذلا نأ ىدقاولا ركذ (هب تمتباف) هلق ۰ هدنع بلسلا نأ, فرتءا ىذلا ملا ةغيمب (هطعافر لئاقلا

 یم « اناتسب ىأ ءارلا رك زوحيو ءارلاو ملا حتفب (افرع) هل : قاوأ عبس ناک نا نآ و ةعتلب ىبأ نب بطاح

 «افارخ» اهدمب ىلا ةياورلا ىفو « اهب فر ىنا ةلألا مسا ومف مم اركب امأو « یتتجم یار هنم فرتخ هنال كلذب

 ركذو . فارخ ناتسب لاق هن أكف ازا ناتسبلا لع هةلطأو ٠ یتج ىأ فرتخم ىذلا رّثلا وهو هلوأ رسكب وهو
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 موق مو دامن الا نم نطب م مالا ركب ( ةيلس ىب ف ) هلو . نييدولا هل لا ناک روکذاا ناتیسبلا نأ یدفاولا

 لام لوأ » قصبإ نبا ةياود فو . هلصأ ءىش لک ةلثأو « هتلصا ىأ ةلاثم مث ةانثع ( هتلثأت ) هلوق ٠ ةداتق یا

 ىحي یئدح ثيللا لاتو ) هلق . هیلع.دقع دیش كلم نم نال دقملا نم هيف لصألاو « ة-ةء هتلعج ىأ « هتدقتعا
 راصتخاب نكمل هع ةي نع ماكحالا ف فْنمأا اماصو هله هناورو 6 هيف كلام خوش ىراصنالا وره ) لدعس نا

 دانسالاب ىعل € ثيللا ا هللا دع 5 لاق 0 مف لاق ةيلك هرخآ ىف رکذو 1 یا دح لقي مل € یک نع و هيأ لاقو

 حاص نب هلأ ذيع نع هذخآ ام فسللا نع یراخبلا هقلعإ م سو ¢ يللا بتناك خاص نا وه هللأ كيغو؛ روكذملا

 نع له نب جاجح قرط ند فب دلا اذه ليعامالا لصو دقو « ةمدقما ف كلذ ف لوقلا یتویشآ دقو « روك ذلا

 (كرم) هلو ۰ كالفا ريدةثلاو لوءفملا فذح (تفوخت ) هلو . هماعب هرکذو « دیعس نب ىح ىثدح » لاق ثلا

 یا زلا رسكو نونلا منا « فذن مث د ىلوعامسإلا ةياور فو. ىنكرت یا ةانثملاب مهضعبل و ١ ةدح رملاب یک الا اذک

 « هركذ ىذلا د ىنيمشكلا ةياود ىف (ركذي ىذلا ليتقلا اذه حالس) هلق . « للحتف » امدم, هلوق ههيؤيو ءاف اهدعب

 دنع ةلءبم م هم و « یا الا دبع ةمجعم 2 ae ) غبيصأ ( هلوق . احالس ناک هبا نأ ةءاورلا هذج نیم و

 هل لاق فیمط تايأب هوش وأ 0 ريطاا نه عو غبيصالاو 1 2 اماا و فعل اب هفصو ۳ نیا نا لاو 4 رذ نآ

 ىلعو ¢ ی اةلا اور اذه لعو ¢ یباطحل ا كلذركذ رفضأ هنو سهلا ىلإ ام لوأ نوكي ضرالا ند علط اذا ءاغيصلا

 هسارتفا فمضل عبضلاب همشو همصخ رفص دا هناب ةداتق اب أ مظع امل هن أك« سايق ريغ ىلع عبضلا ريذصت ىناثلا
 هلوق 2 ف.عضلا نع هب یک و عبضأ ريخ هآ ةلهم نيءو ةمجعم, عبيضأ : كلام نبا لاقو ۰ زجعلا نو هب فصو امو

 رجلاو بصالل ذوحيو عفرلاب وهو كرتي ىأ ( عديو )

 ٍساطوأ ةازغ اپ - ۵

 و ف نع E یا نع نا دبع ی دی رب نع دماسأ ا اح ءالم)ا ن رغ اسم بس ۳

 نب دبر یتاف « ساطوأ ىلإ رشیج ىلع ساعابأ تم نیت نم وب ىبلا غرف امل » لاق هنع ا ىضر

 ¢ هتک ر ف سماع وا ی رف ¢ صاع ىبأ مم ينثعبو : قوق وبأ لاق ۰ هباحصأ دا مرهو درد "لعقف 6 ةمصلا

NEلاقف سوم ىلأ ىلإ راشأف ؟ امر نم مع اي : "تاقف ميلا تیبتناف . هتبك هر ىف هتباف معسب  : 

 تبثت الأ « یحتسآ الأ : هل ؛لوقأ تامجو هدمت اف « یلو ینآر اماف « هتقحلف « هل تدّصقف « ىنامر ین ىلئاق كاذ

 مهسا اذه عزاف : لاق . كّبحاص هللا لح : صاع ىبأل "تلق مث « هتلتقف فيسلاب نيب رض اخاف . فکسف

 یفلختساو ل "رقفتسا : هل لقو مالسلا 22 ین یر 1 ىخأ نبا 5 : لاق ءاءاملا 4 | ريف هتع مف
 راع ۳

 ”شارفر هيلعو « ,لدرم ريرسس ىلع تیب ىف وشی ”ىبنلا ىلع تاخدف تجف . تام م اريسي تكف ۰ سانلا ىلع

 « ًاضوتف هام اعّدذ « ىل 'رفغتسا 4 لق : لاقو ماع ىبأ ربخو ان ربخم هتربخأف « هيبنجو ه رپظب ر رسا لامر را دق

  یرابا عجم جام



 یزافلا باتک- ( ۱ ۳
 ھا

 قوف ةمايقلا موي هجا (مهلا : لو م . هیاعب ضایب تیارو « رماع يبأ دیبا "رفغا ملا : لاقف هب دي فر

 هلخدأو «ةبنذ سیق نب هلا دبل "رفغا ملا : لاقف . "رفذتساف ىلو : ”تاقف . سانلا نم كقلخ نم ريك

 < ینوم ىلأل ىرخألاو « رماع ىبأل اهادحإ : ةدر وبأ لاق . ام رك الَّخدُم ةمايقل مو

 ىذلا انهو . یبتنا نینح برح عضوم وهو « نزاوه راد یف داو وذ : ضايع لاق (ساطوأ ةوزغ باب) هل

 قحسإ نبا رکذ ام كلذ حضويو ۰ نيذح یداو ريغ ساطوآ یداو نأ حجارلاو « ريسلا لهأ ضمب هيلا بهذ هلاق

 ةفئاطو ةليج ىلا ةفئاطو فئاطلا ىلا مرنم ةفئاط تراص اوهزبا ال نزاوه نأو « نيئح یداو ىف تناك ةعقولا نأ

 شب لح هيلع لدي اک ساطوآ ىلا یضم نم ىلا ىرعشالا ماع وبأ مهدقم اركسع 2 يذلا لسرأف » ساطوأ ىلإ

 كانهو ‹ نزاوه رايد ىف داو ساطوأ : ىركباا ةديبد وبأ لاقو . فئاطلا ىلا هرك اسعو ود هج وت م « بايلا

 ی مع وهو ؛ ىرعشالا راض نب میلس نب ديبع وه ( سماع ابآ تعب )ەلۋ ٠ نیا اوقتلا مث فیقا و مثاوركسع

 وهف ةمصا امآ ( دیرد لتقف ةمصاا نب ديرد قلف ) هلق : رپثآ لوالاو . همع نبا وه : قحإ نبا لاقو : یسوم

 حتفو ميجلا منن ىمصجلا - ةعقلع نب ركب نب ثراحلا نبا لاقيو - ةمقلع نب ركب نا ىأ ملا دیدشت و ةلمبملا رسكب

 ىلع هانیور لتقف هلوقو « ثراحلا همساو هيل بقا ةمصلاف < نزاوه نب ركب نب ةيواعم نب مثج ىنب نم ةمجعملا

 ةعب ر نب ةيلعث نب نابهو نب رغصم ءاغب عيفد نب ةعيبر هناب قع نب دم مزج هلناق ف فلتخاو < لووجيلا ءائبلا

 هللادبع هما لامي : ماشه نبا لاقو ؛ همآ یهو ةمجعم مث ةل همم لاقي و , ةلمبع مث ةمجدمب ةنعذلا نبا هل لاقي ناکو ىلا

 ىف ركب بأ ةصق روك ملا هنغدلا نبا وه سيلو ةنغدلا نبا اضيأ هل لاقيو . هبدز ةيقب قاسو « نابهأ نب عيبق نبا

 ال , هظفاو ماوعلا نب ريب زلا وه ةمصلا نب دي رد لتاق نأب رعشي ام نسح دانساب سنأ دنسم ىف رازبلا یورو « ةرجهلا

 هذه : لاقف « مول « ىل مولخ لاقف « ةيبتكاوأ رف ةكأ ىلع سفن ةنتس ىف ةمصلا نب ديرد احنا نوكرشملا مزبن

 ديرد ناكو « ازاج ريبولا ىلا بسنف هل رثابف ريب زلا ةعاج ىف ناك ةنغدلا نبا نركب نأ لمتمو . هندي نيب هلعجل

 . ةنس ةئامو - نیس نبا لاقيو - نب رشع نبا لتق ال ناك هنإ لاقيو « ةيلعاجلا ىف نيروهشملا ناسرفلا ءارمشلا نم

 : قح] نبا لافو « ساطوأ ىلإ أجتلا نه ىلا ىأ ( ساع یا عم ) علم ىنلا ىأ ( ىنثمبو یسوم وبأ لاق ) هلق

 هلو ۰ لاتقا هوشوانف مزبنا نم ضعب كرداف « ساطوأ ىلإ هجوت نم راثآ ىف ىرعشألا ماع ابآ لر یا كعب

 اذه مما ىف فاتخاو « مثج ىنب نم لجر ىأ ةمجملا حتفو ميلا ضب ( یعشج هامر , هتبكر ىف صاع وبأ ىرف )
 « هلدتقت هتبكر باصأف مهسب ماع ابأ یر ىذلا وه ةمصاا نب ديرد نب ةيلس نأ اومعز : قعس) نبا لاقف یمشجلا

 ابأ یر ىذلا نأ هب قثأ نم ىنثدح : ماشه نبا لاقو ۰ هيلع هللا حتفف مهلتاةف یرعشالا ىموم وبأ ةيارلا ذخأو

 « هتبكر امهدحأ باصأف « ىنوأ لدب قاو ةخسن ىفو « ثراملا ائبا ءالعلاو قوا امهو مثج ىنب نم ناوخأ رماع

 یرعشالا یموم ىنأ نع رخآ هجو نم « طسوالا , ىف قاربطلاو ذئاع نبا دنعو . یرمشالا یموم وبأ امهلتقو
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 هعم انأو ىرعشألا ماع ابآ بلطلا ليخ ىلع مب هلا لوسد ثعب نينح موب نيكرشملا هللا مزه امل » نس> دانساپ
 نبا رکدو . ق##] نبا هرکذ ام دی وب اذبف . ثيدحلا « ءاوالا تذخأو هتلتنف هيلا تادعف « ضاع ابآ دب رد نبا لتقف
 ناک ىتح « دحاو دعب ادحاو میلتقف ةوخ| نیکرشلا نم ةرشع ساطوأ موب قل ساع ابآ نأ اضيأ یزاذاا ىف یخ
 فک « ىلع دهشت ال مهلا لجرلا لاقف هيلع دهشا مهللا : لوقي وهو مالسالا ىلا هرغدي وهو هيلع لمف رشالا

aieسماع ىبأ كيهش هیمسز 2 ىلا ناكف « همالسإ نس دعب لا 7 « یشاملا هلثقن لسا هنآ هنم انظ ساع وب أ  » 
 ینلا لملو « لوبقلاب ىلوأ حيحصلا ىف امو « ساع ین لئاق لتق ىسوم اب نأ ىف حیحصلا ثيدحلا فلا اذهو
 اذه ( ىخأ نباي لاق ( هلوق . مهلا عض وه نم بصلا ىأ ) ءال هنم ازنف ) هلوق , هلتق ىف كراش ق#إ نبا هرکذ

 لوق ۰ هنم نسأ ناک هنوكل كلذ هل لاق نوکپ نأ - ةطبض ناك نا - لمتح و « هع نبا هنإ نإ نبا لوق دري
 لتق یسوم ابآ ای": لاق ءاوللا ىعم ےب هللا لوسد ىن ار الف د ذئاع نا ةیاور ىف ( عقلي ینلا ىلع تاخدف تمجرف)
 ابي رفضت ىتلا رصحلا لابح یهو « لامرلاب لومعم ىأ « ةليقث مم مث ةلمهم ءارب (لمرم ریرس ىلع) هلوق ٠ «ماعوبآ
 « شارف هيلع ام : باوصلا : لاقو نسحلا وبأ خيشلا هركنأ : نيتلا نبا لاق ( شارف هيلعو ) هل. ةرسالا
 ىلع نوكي ال نأ ربع ةصق ىف اک شارف ريغ ىلع دقر هن وک نم مزلي الف « بوجي راکن] وهو . یهنا « ام » تطقسف
 عفرو ؛ ءاعدلا ةدارإل ريبطتلا بايحتسا هنم دافتسي ( هيدي عفد مث أضوتف ءا اعدف ) هلوق . شارف ای اد هرب رس

 هلوق ٠ تاوعدلا باك ىف كلذ نم درو ام نایب فأایسو « ءافستسالاب كلذ صخ نمل افالخ , ءاغدلا ىف نیدیلا
 ( ةدرب وبأ لاق هلوق . « ةمايقلا موي نيرثكالا ىف د ذئاع نبا ةياور فو « ةبترملا ىف ىأ ( كقلخ نم ریثک قوف )
 روكذملا دانسالاب لوصوم وه

 ةبقع نب یموم لاق . نام ةنس لا وق ىف فئاطلا "ةوزغ : اإ - 65

 ةمات 2 6 نع ةملس ىلأ ةنبا بنيز نع هیبآ نع ماشه ان دح نايس 2 ةئديجلا اش - ۰۶

 ةتيأرأ وللا دبعب : ةيمأ ىلأ نب ملا دل لقي هثع.ف « نخ ىدنعو ری لا "ىلع لخد د امنع لا یفر

 نلخدیال: ی بلا لاقف . ناغب ربدنو عبدأب ” لبق ناف نالیغ ةنباب كليلعف ادغ فئاطلا کیا هللا تف نإ

 “تيه خلا جرج 78 | لاقو ةع "یا لاق . 4 “کي ءالؤد

 « ذوب رفئاطلا ٌضاحم وهو » دازو اذهب ماشه نع ةماسأ وبأ انثدح "دوم شرم
 [ ۵۸۸۷ « ۰۲۳۰ : ین هافرط س 4۲۲« ثيدحلا ]

 نم نيتنئا وأ لحام ثالث ىلع « ليخنلاو بانعالا يشك ١ ررپش» ريبك دلب وه ( فئاطلا ةوزغ باب ) هلو

 كم ىلا اهي راسف مرصلا باحال تناك ىنلا ةئجلا علتقا مالسلا هيلع ليربج نأ اهلصأ ليق « قرشملا ةبج نم کم
 ضرالا مسأو ٠ ءاعنص یحاونب الوأ تناكو ء ام عضوا یمسف فئاطلا ثيح اهرزتأ مث تيبلا لوح ام فاطف

 دمب املا قلي ىنلا راسو . اهب لزن نم لوأ وهو ةقلامعلا نم نجلا دبع نبا وهو لج, تيم ؛ ميجا ديدعتب جو

 ناکو فئاطلا لخد مدا ا( نزاوه دئاق ىرضنا فوع نب كلام ناكو « ةنارمجلاب مئانغلا سبحو نینح نم هف رصنم
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 فئاطاا ىلإ رئاس وهو لل ىذلا هب رف , فئاطلا نم لايمأ ىلع ةيناتحتلا فيفختو ماللا ركب یهو . ةيلب نصح هل

 لهأ روپج لوق وهو « هب زاغم ىف هركذ اذك : تلق . ( ةبقع نب ىسوم هلاق نامت ةنس لاوش ىف ) مو . همدې ما

 ةلس مأ ثيدح لوألا : ثيداحأ بابلا ىف فئصملا ركذ مث ٠ ةدعقلا ىذ لوأ ىف املا لصو لب ليقو . یزاداا

 هلوق ۰ ناتیب اح امهو اپمآ نع ةأرماو « نايعبات اهو هب أ نع لجر : ةفيطا دان-الا فو « ةورع نبا وه ماشهو

 راصح ركذ انه هنم ضرغلاو « حاكذلا بات؟ىف هح رش ىتأي ثيدحلا ( فئاطلا كساء هللا حتف نإ تيأرأ )

 ةيمأ یآ نب هللا دعو « ذثمو فئاطلا رصاحم وهو و اف لاق ثيح هدم ىرخالا قيرطلا دررآ كلذلو , فئاطلا

 دوشتساو «حتفلا ةوزغ ىف هركذ مدقملا ثراحلا نب نايفس ىنأ عم همالسإ ناكو « ثيدحلا ةي وار ةلس مآ وخآ وه

 دانسالاب لوصوم وه < خرج نبا لاقو ةنيمع نبا لاق » لوألا ىف هلوقو . هلتقف مس هب اصآ فصل اب هللا ديع

 حتفب مهضعب هطیضو « ةانثم اهدمب ةيناتحتلا نوکسو ءاهلا ركب وهو « هما یا « تيه تنغلا و هلوقو ٠ لوالا

 قأيسو . قالا بنملاو : لاق . فیحصت لوألا نأ معزو « ةدحوم مث نونب هطبضف هب وتسرد نبا امأو « هلوأ

 زپشالاو « ةأرملا مسا ىف لق ام اذكو « حاکننلا باتک ىف ةعامج وأ دحاو وه له فالتخالا نم هما ىف ليقام

 ىلاعت هقا ءاش نإ ةيداب اهنأ

 ْن ا دبع نع ىعألا رءاشلا سابملا یا نع ورع نع "نایفس ان دح نا دبع نب لع شی - ۳

  مملع لقت هللا هاش نإ نولفاق انإ : لاق بش مهنم "لدي لا فئاطل هل ها لودر صاح ۱! » لاق رع

 انإ : لاقف « "حارج مهباصأف «اودقف « لاتقلا ىلع اودغا : لاقف « فق هرم لاقو ؟ هتف الو بهذن : اولاقو

يديجلا لاق لاق « مستف رم نايس لاقو : 22 ينل كحضف ۲ معاف شا ءاش نإ ا "نواناق
 ان لح : ة

 هلک ربا "نایفس
 [ ۷۸۸۰۰۱۰۸۹ : ىف هافرط - 4۳۲۵ ثيدحلا]

 شاشلا سايءلاوبأو « رانید نبا وه ( ورع نع) هل . ةنيبع نبا وه ( نايفس ) هلق « یاثلا ثيدحلا

 هللا ديع د یممشکلا اور ف ) رمع نب هللا ديع نع ( هلوق : لبللا ماف ىف هتيمسلو هركذ مدقت یعالا

 یزورلآ دیز نبا ىلع ءىرقو «لیصالاو نسل ةءاور ىف عقو اذکو « ملا نوک تو نيعلا حتفب « وربع نبا

 لوالاو « باطخلا نب رع نب هللا دبع باوصلا : لاقو هيف فالتخالا یلمفرادلا ركذ دقو « نيعلا ماب هدرف كلذك

 ىنا ربطلا هجرخأ اذكو , ةئييع نبا باححأ ظافح نم امهريغو ىديحلا كلذكو ینیدلا نب ىلع ةباور ىف باوصلا وه

 نب هللا ديغ د ثيدحلا اذه ىف ةنيرع نبا نع لاق ىذلاو « ادج ةع نبا مزال نم وهو راسي نب مهاربإ ةياور نم

 هتیاور ىف هدنسم ىف لاقف كلذ حاضی] ىف ىديحلا خلاب دقو « کاملا هيلع هين ايار خأتم هنم اوم نيذلا مو « رع

 نع یرادلا نام قا رط نم «لئالدلا» ىف قبلا هجرخأو 5 باطلا نب رمع نب هللا ديد د ناس نع كثيدحلا اذ

 نب ورمع نب هنأ ديع لقيم باطلا نب رمع نب هللا ديع لوقی ةر ريغ نابض هب انثدح و لاق ىنيدملا نب ىلع

 ىليعامسالا هچرخأ و « لسم هنع هاود اذكو « ريع نم هقا دبع » لاقف ةنييع نبا نع ةبيش بأ نبا هجرخآ و « صاملا
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 نع فالعلا لضفلا لاقو « رمع نبأ نع هب ثدحي یرخآ ةرم ةئييع نبا تعم” ركب وبأ لاق ه دازف هنع رخآ هجو نم
 رصاح امل ) هلق . « رع نيا حيحصلا فئاطلا ىف ربع نب هللا دیعو ورم نب هللا دبع نع سابعلا و » نيعم نب ی
 فئئاطلا مب ىنلا رصاح امل » لاق ةميش یا نا دنع ريبزلا نبا لسم ف ( اًديش مهم لثب ملف فئاطلا و هللا لوسر

 ىنلا نأ ىزاغملا لهأ ركذو « افيقث دها مهللا : لاقف « مهلع هللا عداف فيقث لابن انتةرحأ هللا لوسراپ : هباصآ لاق
 ةامحلا ديدحلا ككس نييلسملا ىلع اومرو ةئس راهم مفکر ام هيف اودءآ دق اوناكو نصحلا هيلع ىصعتسا ال 2

 نإو ةتذخأ هيلع تقأ نإ رحج ىف بلع م : لاقف لیدلا ةيواعم نب لفؤت راشتساف « اموق اوباصأف لبنلاب مثومدو
 ریس لهآ دنعو ءاموب نيميرأ تناكممراصح ةدم نآ سم دنع هثیدح ىف سآ رکذو« مباع لحرف « كرضي مل هتکرت
 نومجار ىأ ( نولناق ان] ) هلوق . رشع ةسمخ ليقو رشع ةيناع ليقو ةرشع عضإ لیقو اموب نررشع لیق فالتخا
 عوجرلاب مربخآ ال مهنأ ربا لصاحو «هحتفن الو بهذن » مطوقب كلذ ببس نيب (مییلع لقثف )هر. ةنيدملا ىلا
 روسلا ىلعأ نم مهلع اومد منال حارجلاب اوبيصأف محل حستفی ملف لاتقلاب مآ كلذ ىأر الف « مهمجعي مل حتف ريغب
 اللف « عوجرلا بيوصت مهل نيبت كلذ اوأر الف ءروسلا ىلع نم ىلا ماهسلا لصت الو مهمامسإ مهتم نولاني اوناكف
 نم ديدرت وه « متفق: ةرم نامفس لاقو » هلوقو « كحضف : لاق اذمو . ذئنيح مهیا عوجرااب لوقلا مهيلع داعأ

 زا ركذ لب ةنعنع ريغب هاور ىديملا نأ ىأ بصنلاب ( هلك ربا نايفس اندح ىديملا لاق ) هلق. ىدارلا
 « لئالدلا » فو « جرختسلا » ىف معن وبأ هجرخأ دقو « هلك بخلاب ییمشکسا ةياور ىف عقوو « دانسإلاعيمج ىف
 نب هللا دبع تعم لوي ىت الا سايعلا ای أ تعم ورع انا دح نايفس انثدح د ىديخلا نع ىموم نب رش قب رط نم

 هركذف « لوقي ربع
 لاق نا اب توهم لاق مع نع ۳ اتم دح تونغ ان لح راش ی ر اشم ¥ ۷۹

 سانأ ىف فئاطلا نصح روست ناكو ةركب ابأو - هللا لويس ىف مهسب یر نم لو وهو ب ادعس تم

 لاقو « مارح هيلع ةنجلا لی وهو هبآ ريغ ىلإ ىذا نم : لوقب لو "ىلا او الف« ىنلا ىلإ ءا
 نع و ركب اب و ادم تەم » لاق ”ىدبنلا ناهثع یآ وأ 55 ةيلاملا ی نع ر مصاع نع 0 ان رخأ و "ماشه

 "ىر نم لواف اهدحآامآ « لجأ : لاق . امهم كبشح نالجر كدنع دوش دقل تاق : ماع لاق . ل ىبلا

 « فئاطلا نم نیرشعو ةثالث ثلاث لَ بلا ىلإ لا ءرخآلا امأو « هللا ليبس ىف مهسب

 [3955:: ىف هفرط - 4557 ثيدعلا ]

 [ 1۷۱۷ : ىف هفرط - 4۳۲۷ ثيدحلا ]

 "ضار فلا ىف قأينتما حرشو ؛ ىدهلا وه نامثع وبأو « ناماس نا وه ( مصاع نع) هلق « كاا ثيدحلا
 فثاطلا نصح نم ىلدتف « ىنقثلا ةدلك نب ثراجلا ىلوم ناكو ثراحلا نب عيفن همساو ة ركب ىبأ ركذ هنم ضرغلاو
 نصح نم لزت نم ناکو <« جو نآ ثیدح نم هب سب ال دنسب ىارطلا كلذ جرخأ كلذل ةركب ابأ ىنكف ةركيب
 « پتعم نب صاع نب نال ًادع ناکو ثعبنملا : ةركب نآ عم مهنم یزاغلا لهأ ركذ امف لساف مهديبع نم فا



 یزاغلا باتك ۔ 51 ۱ 1 5

 ناكو ةيقع وبأ قرزالاو « هيبأ نب دايز هل لاقي راص ینلا دبع نب دايز ةدلاو ةي جوز قدزالاو قوز اذکو

 ناكو نادروو « مالسالا هملعيل صاملا نب ديعس نب دلا همفد ب ىنلا نآل ةيمأ ىب فلاح مث , ىنقثلا ةدلكل

 ناععل ناكو راشإو ٠ ىنةدأأ ةشرخل ناكو رباج ن میها یو ىقثلا كلام نبال ناکو لايذلا سن و < ةعيبر نب هللا دیمل

 ةي نب دايز مهعم ناك لاقبو « ىئقثلا ةلس نب ناليغ ىلوم عفانو < ةدلك نب ثراملا ىلوم عفانو . هللا ديع نا

 فلام ال اذهو هالعأ ىلا دعص ىأ (رودت) هلو . نیقابلا ءاسآ فرعآ مو « هرغصا ذئنيح جرخم ل هنأ حیحصلاو

 عقی مو « یناهنصاا فسوب نبا وه ( ماشه لاقو ) هلوق ۰ هنم لدت مث هالعأ ىلإ هلفسأ نم روس هنال « یلدت ه هلوق

 هدحو ةركب ىنأ نع هدسحو نايثع یآ نع نکلا رمعم نع قازرلا دبع هجرخأ دقو ؛ هيلا الوصوم ل

 نصح رم دوس ه اهيف ناف ىلوآلا ةياورلا ىف م. نم ددع نايب نم هيف ام هئم فئصملا ضرغو « كش ريغب

 نأ معز نم ىلغ در هيفو « فئاطلا نم نيرشعو ةئالث كلاث ری ىنلا ىلا لزنف » اذه قو « سانآ ىف فئاطلا

 نيب موضع عمجو « احلا هعيتو هيزاذم ىف ةبقع نب ىسوم هلق ءىش وهو هريغ فئاطلا روس نم لزني مل ةركب ابآ

 ةيش یا نبا یورو « نسح عج وهو ۰ هدعإ نوفابلا لز مث الوآ هدحو لزت ةركحب ابآ نأب نيا وقلا

 « نيكرشملا قيقر نم هيلا جرخ نم لك فتاطلا موي تكي هللا لوسد قتعا » لاق سابع نبا ثیدح نم دمحأو
 رخآ هجو نم السم دعس نبا هجرخأو

 ر نآ نع ةدرب یآ نع هللا دبع نب ديار نع اا ۳ ان دح ءالملا یاد اوم ۸

 "ین ین ؛ لالب ”هءمو - ةنيدلاو اکم نيب ةنارغلاب لزا وهو - لب ىنلا دنع تنك » لاق هنع "لا يضر

 لبفأف . « رشبآ » نم ىلع ترثك أ دف : لاقف . *رشبأ : هل لاقف ؟ ینتادع و ام یل رحبت الأ : لاقف ”ىبارعأ هبي

 « ءام هيف حادقب اعد 93 ۱ ناب : الاق . امنآ البقاف ؛ یرشد# "در : لاقف نابضتلا ةئيبك ٍلالبو یسوم ىلأ ىلع

 حدقلا اذغاف . ارشبأو ک روح اکهوجو ىلع اغ رفأ و2 هنماب رشا : لاق مث هيأ جمو ؛ هيف "ههجوو هيلي لددف

 « ةفئاط هنم اه الّسفاف . يسأل الضنأ نأ رقسلا مارو نم ةداس أ تدانف ءال

 کم نيب ةناراب لزا وهو ) هلو . ةنارعجلاب نیزح مانغ ةمسق ىف تیداحالا لوأ وهو « عبارلا ثيفدحلا

 لاو مو فئاطلا نيب یهو « نيعلا نكست دقو ءارلا دیدشتو ةلهبملا نيعلاو ميلا رسکب ىف ةئارعجلا امآ ( ةنيدملاو

 رکن دقو . اليم رشع ةيناع : ىجابلا لاقو « ديرب ةكم نيبو اهنيب : یہک افلا لاقو « ضايع هلاق برقأ كم

 ناب ىوونلا مزج اذكو فئاطااو ةكم نيب یه اإ : لاقو ةئيدملاو ةكم نيب ةنارعج لا نإ هلوق حراشلا ىدوادلا

 . هسا ىلع فقأ ل ( فارعآ ) هل . هريغو ىبك افلا نع هلقن مدقت ام ىضتقم وهو ةكمو فئاطاا نيب ةثارعجلا

 هل لجعي نأ هيلط ناكو ۰ اماع نوكي نأ لمتح و « هب اصاخ ناک دعولا نأ لمت ( ىة دعو ام ىل زجنت الأ ) هلوق

 الف « فئاطاا ىلا ركاسعلاب وه هجوتو ةئارءجلاب نيزح مئانغ عمجت نأ مآ ناك هلي هناف ةمينخلا نم هييصن

 زاجنتساو ةميلذلا ءاطبتسا مالسالاب دمع ثيدح ناک نم ريثك ىف عقواذباف . ةنارعجلاب ذئنيح متانغلا مسق اهنم عجر

 ( ةيلس مأ تدانف ) هلق ۰ ربصلا ىلع لبزجلا باوثلاب وأ « ةمسقلا برقب يأ عطت ةزمهب ( رشإأ ) هلو . اهتمسق
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 ثيدحلا ىفو . ةيقب ىأ ( ةفئاط هنم اه الضنأف ) هلوق . اکمال : تلات اذمو «نينمؤملا ما یهو اگر ینلا جوز یه

 منع هللا ىضر ةلس مالو لالبل و یسوم ننالو ساع ىبأل ةبقنم

 نب ناوقَص نأ باطء الاف رج نا اندح لیعامسإ انثدح مهارإ نب بوق اشو - ۰۹

 ةىنلا اف : لاق . هيلع لزفی ”نيح ی فا لوسر یرآ ین : لوقی ناک "لمن "نا » هربخآ بأ نب 'ىلعي

 كيك نم بج هيلع ”ىبارعأ هءاج ذل - هبامسأ نم سان هيف "هم هب لا دق بوث هيلعو  ةنارمجلاب هلك

 ىلإ رم راشأف ؟ بيطأاب خمضت امدمب ةبح ىف ةرم» مرحأ رلجد ىف یر "فيك ٹا لوسراپ : لاقف بیطب

 7 7 « ةءاس كلاذك طن هجولا هرم لگو هری اذاف «هَسأر لخدأف « لمي ءاغ . "لات نأ هدیب ىلعي

 ههاغاف كب ىذلا بیل امآ : لاقف « هب اف لجرلا سلف « فتا ةرمعلا نع یلأست ىذلا نأ : لاقف هنع

 « كبح ىف منصن كك نر م ىف منصا من امه زف ةبجلا امأو ؛ تام ثالث

 « یعیقلا ةيمأ نبا وه لمیو « ةيلع نباب فورعملا مهار نا وه ( لیعاع) انثدح ) هلو « سماخلا ثيدحلا

 ةرمعلا باوبأ ىف فوتسم هئيد> حرش مدقن دقو

 دبغ نع م نب دابع نع ىحن ن ور نع بیهو انثدح ”ليعامسا نب "یموم اشو - ۰

 رطسب لو مهمواق ةفلؤلا ىف سائلا ىف مق نيتح موي ےب اوسر ىلع "لا ءافأ ال » لاق مع نب ديز نب 1

 الالم کادج ملأ ءراصنألا رقمي : لاق مهمان “سالا باص ام مهب ملذإ اودجو مهنأكسف « ائيش راصنألا

 ”هلوسرو هلا : اولاق اثيش لاق اک ؟ یا انغأف عو ۰ ىب هللا کس أذ ”نيفترفتم ماکو « ی هللا ادب

 ول : لاق . رمآ هلوسرو هلا : اولاق ائيش لاق ( اک: لاقك ن لودر اوبي نأ کم ام : لاق . *رمآ

 ؟ ملاح ر ىلإ ب ”ىدلاب نربهذتو «ريعبلاو زاشلاب سانا بهذي نأ نوضرتالآ . اذكو اذك انذئج : ملف ماش

 . اهيعشو راصنألا ىداو تکساسل ابعشو ايداو “سالا لس ولو . راصنألا نم ها تاكل « ةرجما الو

 « ضوألا ىلع ینوقل تح او رصف ٠ ةرثأ ىدعب نوقلتس سنا . راثو "سانلاو « راعش رامن الا

 [ ۷۲:۵ : ىف هفرط ب (۳۳۰ ثيدحلا |

 نع دحآ ةياود ىف ( ی نب ورع نع) هلق . دلا نبا وه ( بيهو انئدح ) هل « شداسلا ثيذحلا

 دنع رفعج نب ليعامس] ةباور قو ۰ قاملا یراصفالا ىزا لا وهو « ىع نب ورع انثدح » بيهو نع نافع

 ميلتاق نيذلا مثانغ هاطمآ ىأ ( نينح موب هلوسر ىلع هللا ءافأ ال ) لوق . ةراع نب ىح نب ورع نع لسم
 ناکف « بناج ىلا بناج نم عجر هنال اف لاوزلا دعب لظ ىمس هنمو « عوجرلاو درلا ءیفا لصأو ٠ نینح موب

 باغ اذاف « هيلع .ىراط رفکلاو لصالا وه ناع الا ذا نينم وبلا لصالا يف تناك امل اثبف تيمس راك" لاومأ
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 انمدق دقو « مهل ناك ام مهلا عجر هن أكف مهنم نوملسملا همئغ اذاف یدمتلا قيرطب وهف لاملا نم ءىش ىلع رافكلا

 ناكو « ةدمقلا ىذ سماح ىف ةنارعجلا ىلا لصو فئاطلا نم عجد املف « ةئارعجلاب متانْلا سبح سا اِ هنأ اهيرق

 لافطألاو ءاسناا نه سفن فالآ ةتس اوناكو  ارملسي نأ ءاجر ر رسملا ثيدح ىف مدقت ام ةءسقلا ريغأت ىف بسا

 هب دارملاو لوعفملا فذح ( ضانلا ف مق ) هلو . ةاش فلأ نيمبرأ منغاو افلأ نيرشعو ةءبرأ لبإلا تناكو

 لدب (مییولق ةفلؤملا ىف) هلوقو . «لبالا نه ةئاملا الاجر ىطعي» بالا ىف سن أ نع یرهزلا ةياور ىف عقوو نان

 دما لإ مل نم ميف ناكل يقو , افيعض امالسإ حتفلا موم اوملسأ شيرق نم سان ةفلؤملاب دارلاو , لك نم ضعب

 ىف ابيغرت نوطب رافک : لوقف ةاكزلل نیقحتسلا دحأ مث نيذلا مم ولق ةفلؤملاب دارملا ف فاتخا دقو ٠ ةيمأ نب نا وفصک

 مالسإلا نكمتيل مالسالا ىف اولخد ام لوأ نوماسم ليقو ؛ وفات رافك عابنأ مهل نوملسم ليقو « مالسالا

 ییدح الاجر ىطعأ یناف د بابلا ف ىرهزلا ةياور ىف هلوقل ريخألا اذرف انه ةفلؤملاب دارلا امأو . مهيولق نم

 ةکم تحت نم مهم دارملاو « شيرق ىف مئانغلا مسق باب د ىف قلا سأأ تبدح ىف عقوو .« مهفلأتأ رفكي دبع

 نملا مب ىنلا نم لصح نم : قيلط عج ءاقلطلاب دارملاو « نيرجاوملاو .انطاا ىطعأف هل ةياود فو ءامف مو

 درن دقو .ةنيدملا ىلا رجاهو ةكم حف لبق ل-أ نم نيرجاوملاب دارملاو , مم اب أو شيرق نم ةكم حتف موي هيلع

 بطيوحو « وربع نب لیوسو « برج نب نايفس وبأ (س) مو ةفاؤملا ءاسآ هل < تاببلا د ىف رهاط نب لضفلا وبأ

 عوبر نب نمحرلا دمعو ٠ ةيمأ نب ناوفضو « كکعب نب لبانسلا وبأو مازح نب ميكو ( س ) « ىزعلا دبع نبأ

 ( س ) « ىميقلا مالا نب ورعو ىميُعلا سباح نب عرقالاو ىرازفلا نصح نب ةئييعو « شيرق نم ءالؤهو

 : رظأ نيريخآلا ركذ یو نقل ةثراح نب ءالعلا و « یرضنلا فوع نب كلامو (س) « یلسلا سادرم نب سايعلاو

 « نايفس ىبأ یبا ديزيو ةيواعم (س ) ةفل واا ىف ىدقاولا رکذو « ةنا رعجلا ىلا فئاطلا نه نيعئاط !ءاج امهنإ ليقف

 « بهو نإ ورو (س ) : ىدع نب سيقو ( س) « عوبرب نب ديعسو (س ) « لفون نب ةمرخمو « ةثراح نب ديسأو

 « ماشه نب ثراحلاو « ثراحلا نب رضنلا : دازو نيس ةمالع هيلع ترکذ نم قمنا نبا رکذو . وربع نب ماشهو (س)

 دولا ن عيطمو « بئاسلا ىبأ نإ بئاسلاو ؛ دسالا دبع نب نایفس رم وبأ موف هركذ نمو ١ معطم نب ريبجو

 ةيمأ نب نايفس نب قلط نب مکحو « ةثالع نب ةمقلعو « ليخلا ديز مف ىزوجلا نبا ركذو . ةفيذح نب مبج وأو

 ىبأ نباو « فاخ نب ةيمأ نب ةحيحأو «ةمرعنب سيقمبيف مریغ ركذو . سادرم نب ریعو « ىمهشأسدق نب دلاخو

 ؛ ةقدو نإ ورع و ؛ ةرامع نب ةبيشو « ىردبعلا ماع نب ةمرکعو « ةذوه نب دلاخو « ةذوه نب ةلمرحو « قيرش

 لو ) هلؤق . اسفن نيعبرأ ىلع ةدايز ءالؤبف . ىورخلا ديل ولا نب ماشهو , ثراحلا نب ةريفااو « ةعيبر نب ديبلو

 ءارجإلا : « مبفملا » ىف ىطرقلا لاقو « ةميئغلا عيمج نم تناك ةروكذملا ةيطملا نأ ىف رهاظ ( اًميش راصنالا طبی

 فارعالل ةوزذلا هذه ىف لاق دقو « ,مایاطع شك أ ناكهنمو « سنا نم ناك روكذملا ءاطملا نأ ةعي رشلا لوصأ ىلع

 «ورمع نب هللا دبع ثيدح نم یاسنلاو د واد وبأ هجرخأ , مكيف دودرم سلاو « سخ الإ کیلع هللا ءافأ !۶ یلام م

 ثيح بابلا ىف سنأ نع ةداتق ةياور ىف كلذ ىف ببسا/ ركذ دقو . ةعقاولا هذبي اصوصنع كلذ نوكيف لوالا لعو

 « دمتعملا وه لوألا : تلق . ۾ ميفلأتأو مريجأ نت تدرأ لو « ةبيصدو ةيلهاجي دبع ثيدح اشررق نا » لاق

 ؛ فلاح اذا فيكف درفنا اذإ ةجح سيل هنكلو « يدقاولا هن مزج ىطرقلا هحجر ینلاو . هدكؤي ام ىفأيسو



 عة 47٠١ ثيدحلا

 مآ هللا درف رافكسلا ىلع ةعزهلا تعقو ىح اومجرب لف اومزبنا اوناكر اصذآلا نآل ةمينغلا ف فرصت ناك امنإ ليقو
 نبا لاقو « سا نم ناكهنأ ديبع وبأ راتخاو « ةءقاولا هذ صاخ هنأب قياسلا لوقلا ىنعم اذهو . هبینل ةميئذلا

 هوعد : نو رم اوناکو مالسالا ف برعلا لثابق نم ريثك لوخدل اس ناك کم حس نأ هللا هکح تضتفا : ملا

 هل ار مم هلالض ىلع مهضعإ رمتسا هيلع هللا حتف الف ٠. مآ ان وفك هوباغ ناو « هيد ىف انلخد ملغ ناف « هموقو

 الو لئابقلا نم هنيد ىف لخد نم ةرثكب ال هلوسر رصن هللا نأ رهظي نأ كاذ ىف ةمكحلا نم ناكو « هب رمل اوهأتو

 ةوقو مددع ةرثك عم نیملساا ةع زه عوقو ردق مهايإ هتبلغ رم هيلع هللا ردق ال مث « هلاتق نع هموق فافکناب

 عجد نم عجرل ءادتب ا رافكللا اوباغي ال نأ ردق ولو < مه وقب ال هدنع نم وه اء] قلا رصنلا نآ مهل نيبتيا مددع

 اعضاوتم حتفلا موي عقلي ىنلا املخد اک کم اولخدیا رصنلا مهبةعأ مث مهتعزه ردقف « امظاعتم سأرلا خاش مهنم

 هيف قب امل هبلق نم ناعإلا نكمتي مل نم ىلع تمسق مث تاصح امل رافکلا متانغ نأ اضيأ هنکح تضتقاو « امشختم

 . املا نسحأ نم بح ىلع تلبج اهنال « هتبح ىلع عمتجتو مهیولق نثمطتل مف همسقف لاملا ةبع ىف ىرشبلا عبطلا نم

 ناكل مف كلذ مسق ول هنآل امي مهقافحتسا رورظ عم راصن الا .اسؤرو نيرجاوملا رباك أ نم داهم لا لهأ عنمو

 « مپسیت ر ىضد اذإ نوضرب اونا نيذلا ميعابتأ بولت بالجتسا هيف نآل ةفلؤملا ىلع هتمسق فال« ماع اروصقم

 ناكف , لوخدلا ىف مهنود نم موعبت لبق هيف لخد نم باق ة ول و مالسالا ىف مهلوخدل ايس ءاطعلا كلذ ناک الف

 ىلا شويجلا جایتحا عم !ريثكالو اليلق ارحتف دنع ةكم لهأ لاومأ نم مهيف مقي مل كلذلو . ةحلصملا يظع كلذ ىف

 مهئاسنو مهلاومأب مهعماوجرخم نأ مريثك ىأرف ۰ موزغل نيكرشملا بولق هللا كرخ « هيف مام ىلع مهتيمي ىذلا لاا
 راشأ ام یآ رلاناکل باوصلا وه همم هقوس نأ ميسيئر باق ىف هللا فذقي مل ولو « نیبلسال ةمينغ اوناكف مهتانبأو
 ةفل وما ىف مئانغلا كلت مست نأ ةكکسلا كلت تضتقا مث « نيماسملا ةمينغ مرييصتل ابي كلذ ناکف فلا دیرد هيلا

 مالسالا مرودص تحرشناف ۰ ملا مهم ىس نم در فيلأتلا مام نم ناک م . هنام | ىلا ناممالاب ءىلتم هبلق نم لکویو

 بعرلاو رسکلا نم مهل لصح امع ةمينغلاو رصنلا نم مان اع ةكم لهآ بولف كلذ رجو « نیبغار نيمئاط اولخدف

 نم مهل ضيق امم و ةرسكلا نم مب عقو ام. فيقثو نزاوه نم برعلا دشأ نء مهررا ناك نم رش مع فرصف

 ةصق امأو . اهترثكرو امتدش عم لئابقلا كلت ةمواقم نوقیطب ةكم لهأ ناكام كلذ الولو « مالالا ىف لوخدلا

 نخ ام لي مهل حرش الو < مع ابن أ ضعب نم ناك كلذ نأب مواسژر رذتعا دقف مم لاق نم لوقو راسنالا

 « مهدالب ىلا هللا لوسر دوع نم محل لصح ام ىبظعلا ةميئغلا نأ اوأرو نیدءذم اوءجر عذص اف ةرکسلا نم مهيلع

 ايح مذ مک ىنلا ةرواجمو ؛ ميظملا زوفلا نم هوزاح اء. « ريغصلاو ىثثآلا نم ايابسلاو « ريعبلاو ةاشلا نع اولسف

 باصأ ام مهبصي مل ذل اودجو مہ أكف ) هلوق . اصخام یبتنا , هبسانب ام دحآ لک یطب کا بأد اذهو . اتیمو

 م أك وأ  سانلا باصا ام مهيدي لذا دجو ممکن , رذ ىبأ ةباور فو « ةدحاو ةرم رثكالا اذك ( سانلا

 ىلع « اودجو » وأ دجاو حج نيتمضب « دجو » لاق له كشلا ىلع هدروآ « سانلا باصأ ام مهيصي مل ذ! اردجو
 هتيأر اذكو « ةدئاف ريغب اراركست راصف نيمضوملا ف ء اودجو , هدحو ىنيمشكلا نع هل عقوو . ضام لمف هنأ

 ةزمهلا حتفب یی « مصل ملنأ» ىلاثلا ىف ةخسأ ىف عفو ضايع لاق . كلذك لسم اور ىف عقوو . قسنلا لصأ ىف

 "نزا نم ىناثلاو بضغلا نم لوآلا/نركي نأ! قامركلا' زوجو , رارك-تلا ةدئاف مظت اذه ىلعو : لاق نوالابو

 ! ىرابلا حق ۰ ج۷ - م



 ىزاغملا باتک - 6 0۰

 «دتف دض دجوو ,نزح اذإ دجو اضيأ لاقي و  بضعغ اذإ هسفن فدجو لاقي بضملا ةدجوملاو ؛ اوبضغ مهنأ یهلاو

 دض قو « حتفلاب ادجو نزحلا فو  ةدجوم بضفلا ىف : اهرداصع امي قرفلا ربظيو ءالام دافتسا اذا دجوو
 اذه ريغ كلذ طسب عضومو « رداصملا هذه ضءب ىف كارتشالا عقب دقو « مضلاب ادجو لالا قو . انادجو دقفلا

 . ةکم ةماقآلا ديرب مكي هلا لوسر نوكي نأ ارفاغ مهنأ مهئزح ببس نأ « ىميتلا نايلس یزاذم » فو . عضوملا
 ةياور ىف عقوو . ىلوأ اذهو عمبا عت ال هنأ ىلع « سانلا باصأ ام مص مل ذا لاق ثيح حيحصلا فام حضالاو

 ةياود قو « مهئامد نم رطقت انفويسو اندكرتيو امثيرق یطعب , هلوسرل هقارفغب : اولاقف» بابلا ف سنأ نع ىرهزلا
 ءاطءلا نأ ىف رهاظ اذهو ءانريغ ةمينغلا یطعی و « ىعدن نحنف ةدیدش یزاکاذا» بارلا رخآ سلآ نع ديز نب ماده

 ورع نع رفعج نب ليعاعس] قيرط نم لسم داز ("میط# ) هلوق . ىطرقلا هحجر ام فالخم ةمينغلا باص نم ناك

 ىلا لسرأف « مهتااقمب هقا لوسر ثد » ىرهزلا ةباور ىف بابلا ىف یتایسو « هيلع یثآو هللا دمش  ىحي نبا
 ءابقف لاقف ؟ منع ینفلب ثيدحام : لاقف ماق اوعمتتجا الف . م ريغ مرعم عدي ملف « مدأ نم ةبق ىف مهعمجل راصنالا

 میم » ديز نب ماشه ةياور فو « اولاةف مهنانسأ ةثيدح انم سان امأو ءاًديش اولوةب ملف ان زاسژر ام : رامنالا

 « باجآ مرضءبو تكس مهضعب نآلع لمحو « اوتکسف ؟ ىنغلب ثيدح ام « راصن لا رثعماي : لاقف مدآ نم ةبق ىف
 اوناكو « كذاب ینلا وه : اولاق ؟ کنع ىنغلب یذلا ام : لاقق مهممجل ليعامسالا دنع سنأ نع حاينلا ىبأ ةاود قو

 ورع نب ليهسو عرقالاو ةئييعو نایفس ابآ طعأ لِي ینلا نا » سنا نع تباث قبرط نم دحالو « نوبذكيال

 مث » هيفو ثيدحلا ركذف «منفلاب نوبهذي مو مهئامد نم راعقت انفويس : راص الا تااقف , نینح موي نرخآ ىف

 نأ ىردخلا ديعس یآ نع قع نبا ركذ اذکو < ملم طرش ىلع هدانسإو « معن : اولق ؟ اذکو اذک تلقا : لاق

 شيرق ىف اياطعلا كلت نم ىطعأ ام ی هلا لوسر ىطعأ امل و هظفلو ةدابع نب دعس ملات هلق ىلا ربخأ ىذلا

 « ةلاقلا مهنم ترك ىح مهسفنأ ىف راصنألا نم ىحلا اذه دجو « ءىش اهم راصنالا ىف نكي لو ٠ برملا لئابق قو

 : لاق . ىوق نم الإ انأ ام : لاق ؟ دعساي كلذ نم تنأ ناف : هل لاقف ۰ كلذ هل ركذف ةدابع نب دعس هيلع لخدف

 امأ د ايف ىلا ةياورلا ىلع ركع !ذهو « هجولا اذه نم دحأ هجرخأو < ثردحلا « ممعم+ جرفن . كموف ىل عمجاف

 « راك الا بلغألا ىلع لمحت نأ الإ «بيراالب راصنالا ءاسؤر نم ةدابع نب دعس نآل « اًديش اولو مف انۇاسۇر

 لوقلاب ىضر ناك ناو اظفل لقي مل هنأ وأ . یننلا ىف هسفن لاعدإ درب مو ةدابع نب دمس كلذب هبظاع ىذلا نأو
 لاض عمج دیدشتا و مضلاب ( الالض عدجآ ملأ ) هلق . لعأ او ؛ هجوآ اذمو « ىوق نم الإ انآ ام لاقف روكذملا
 ديف اغلاب ابيترت معنلا نم هدي ىلع مهیلع هللا نمام ی بتر دقو . ناميالا ةيادهلابو « كرشلا ةلالض انه دارملاو
 لذبت لاومالا نأل لالا ةمسن نم مظعأ یهو ةفلآلا ةمعنب ىنثو « ايندلا ما نم ءىش اب زا وبال ىلا نام الا ةمعنب

 ثاعإ برح نم مب عقو ال عطاقنلاو رفانتلا ةءاغ ىف ةرجملا لبق رامن لا تناكدقو « لوعجتال دقو صحت ف

 تفاأ ام امیج ضرالا ىف ام تقفنأ ول ) ىلاعت هللا لاق اک مالسإلاب هلك كلذ لازف « ةرجحلا لوأ ىف مدقت اک اهریغو

 لاق املك) هلوق ۰ رقفلا ةليمااو « ممل لام ال ءارقف ىأ ةلمبملاب ( ةلاع) هلق ۰ ( مهني فا هللا نكلو « مهيولق نيب
 اولاقف» ديعس یی ثيدح ىفو « نملا نم ليضفت لعفأ : ديدشتلاو ملاو ةزمملا حتفب ("نمآ هلوسرو هللا : اولاق ائیش

 ليعاع] ةياور ىف (اذکو اذ انتج مق تنش ول لاق ) هلوق . « لضفلاو نلا هلوسرلو هو هلا لوسراي كبيجن اذام



 ثيدحلا ۲۲۹( - 40٠ ١

 زوج دقو < بدأتلا قيرط ىلع ادع كلذ نع یک ىرارلا نإ لاق نم ىلع در اذه قو 7 ظفر ال هنأ كثيدحلاىرار

 1 نآ ثيدح ىف كلذ رسف دقف « دعب هفو « كلذ هيشأ امو كب انيدبف ةلالض ىلع نحو انتج دارملا نوكي نأ مهطعل

 « كان صنف الوذ و « كائقدصن اب انکم انآ : مقدص و مةدصأ ملقا منش و هاو امآ : لاقف , هظفلو كيف

 نبا تبدح نم داع ناو السم ةورع نع درسالا ىبأ ىزاغم ىف هوڪو ۳ كانيساوف الئاعو < كانيوآف ادب رطو

 یسوم ركذ اذكو « هلوسرو هللا نع انضر » كلذ باوج ىف اولاق ما ىميزلا ناملس ىزافم یو ءالرصوم سابع

 انچ نول وقت الفأ د ظفلب ینا نع دىج نع ىدع یآ نا نع نوحأ جا و « دانس ريغب هيزاغم ىف ةيقع نبا

 2 حیف هدانسزو « هلوسراو هلل ائيلع نملا لب : اولاقف . كان رصنف الوذنعو < كاني وأق ادب رطو « كانمأن اها

 تماقتسا ول نأ کندحآ تنک دقل : هبال راصت الا نم لجر لاق و لاق ديعس بأ نع رخآ هجو نم دمحأ یورو

 امضا وت كلذ كس لاق الو . تبدما < لو ینلا كلذ غلبف « افينع ادر هيلع اودرف لاق « fle رثآ دق دومالا

 هاناكسو مهلا هرج الول هناف <« مييلع هل كلذ عسیج ىف ةرهاظلا ةثملاو ةغلارلا ةجحلا ةقيقحلا قف الإو « افاصن]و هنم

 نم هنع اولفغام ىلع مهربنف « لا نوضرت الآ د لب هلوقب كلذ ىلع هبن دقو « قرف ممديغ نيبو مهنيب ناک اه مدنع
 مسا ( ديمولاو ةاشل اب ) هل . ةينافلا ايندلا ضرع نم مريغ هيلع لصح ام ىلا ةبسنلاب هنم هب اوصتخا ام میظع

 قو « لاومالاب سانلا بهذي نأ » ىرهزلا ةياور ىفو « ريعبلا اذكو ىثئالاو رکذلا ىلع عقت ةاشلاو « ايف سنج
 ؛ ةداتق ةياور ىهو مكئويب ىأ ةلموملا ءاحلاب (کداعر ىلا ) هلوق . « ایندلاب » ةداتف اذكو اهدمب حايتلا ىفأ ةياود
 .دق هللا لوسراي اولاق » اضيأ هيف دازو « هب نریاقب ام ريخ هب نوبلقدت ال هللاوف و سنأ نع یرهزلا ةاور ىف داز

 هدم) ةصاخ مهل نوكست ني رحبلاب مهل بشکل ماعد ذئايح هنأ ىدقاولا ركذو لب اولاق د ةداتق ةياور ىفو « انيضر

 ةرجما الول ) هلوق . ايندلاب انل ةجاحال :اولاقو اوبأف « ضرالا نم هيلع حتف ام لضفأ ذثمرپ یهو « سانلا نود
 ق مهيلع ءانثلاو مهسومن ةباطتساو رامن الا فلت مالكلا اذهب دارأ : ىباطخلا لاق ( راص لا نم !ءسما تشکل
 ىلع عقت ناسنالا ةبسف و « اهلیدبت زوج ال ىتلا ةرجحلا رم هعنعام الول مهنم ادحاو نوكي نأ یضر ىح مهيد
 جنت هن ال هئابآ بس نع لافتنالا درب هنأ كشالو . ةيءانصلاو « ةيداقتعالاو « ةيداليلاو « ةدالولا اهم : هوجو

 ةرجملاو راصنالا راد ةنيدملا تناكو « ناريخالا نامسقلا الإ قبب لف « هيف لاقتنالل یعم الف ىداقتعالا امأو . امطق
 هلاوخأ اوناكامل هنأ لمتح و : لاق . مداد ىلا تبسانال ابکرت ىتمسيال ةيرجهلا ةيسنلا نأ الول ىأ « ايجاو آما املا

 3 ندا ةرصن ىلاو ةثيدملا ىلا !بسلن ال رچاه هنوک نم قیسام الول هنأ دارآ امو ات رمال 5 و در ۸: ىذوجلا نبا لاقو . ةرجحلا عنام الول ةدالولا ءذهب ميلا بستتي نأ دارآ مهنم بلطملا دبع مأ نوکل

 تیمسقل هانعم : ىطرقلا لاقو . مراد ىلإ تبسنن ال اهكرت عسیال ةينيد ةبس ةرجحلا ىلا ةبسنلا نأ الول ريدقتلاف
 یهو « كلذ نم تعنف تقبس اهتيب رتو ةرجحلا ةيصوصخ نکل , فلاب نوبستني اوناك ا کیل] تبسقناو کمپ
 باوث نأ الول ريدقتلا : ليقر .دادعلاو ماكحألا قراصتالا نم تاكل هانعم ليقو . اهريذب لديتتالف فرشأو ىلعأ

 طورشب یازتلا الول ليقو .رالصأ بسنلا رهاظ هر لو « راصنألا باوث ىباوث نوكي نأ ترتخال مظعأ ةرجملا

 ( دامن لا داو ) هلوق : كلذ ىل حایف راصنألا نم نرك  نآ ترتخال ثالث قوف هک«, ةمافإلا كرت اهنمو ةرجملا



 راصنالا بقانم باک - ۳ ۲

 مسا وهو ةمجملا نیشلا سكي ,راصنالا بعشرهلرقو . مدلب انه دارملاو « ءأم هيف ىذلا ليقو ؛ ضمنا ناكملا وه
 باوث نم مهل لصح ام ليزج ىلع هيبنتلا هدعب اع و اذ تلي دادأو . لبا ىف قيرطلا ليقو . نيابج نيب جرفنا امل

 امل : ىباطخلا لاق . هلاح عبي و . هقيرط كلسإ نأ هنأ هفصو اذه نمو . ايندلا نع هلوسرو هاب ةعانقلاو ةرصنلا

 ىف تقرفت اذاف « باعشلاو ةيدوألا ةريثك زاجا ضرأو , هموق عم هلاحتراو هلوزن ىف نوكي ءرملا نأ ةداعلا تناك

 بهذملا ىداولاب ديري نأ لمتحيو : لاق . راصنألا عم هنأ داراف ٠ ابعشو ايداو مهنم موق لك كلس قرطلا رفسلا

 : ةفيفخ ةلحم اهدعب لا سكب رامشلا ( راثد سازلاو راش راصنآلا ) هلوت ٠ داوف انأو داو یف نالف لا اک

 طرفا ةف طل ةراعتما یهو . هقرف ىذلا ةف فض ةالمو ةل ملا سلب کی راثدلاو . دلا نم دلجلا 11 یذلا برثلا

 ميلا د وا ثبدح ىف 38 ا ما و هتصاخو هتن اطب مهنأ اضيأدارأو . هنم مرق

 لوسم انیضر : اولقو مهاحل اولضخأ یتح موقلا کیف لاق . را . انبأ ءانبأو راصت الا ءانبأو راصن الا محرا
 عم هلوآ رنک ز ویو « نيحتفب و ةثلثلا نوکسو ةزمملا مضب ( ةرثأ ىدعب نوقلتس نا ) هلق . « اظحو اس هللا

 رثأتسي هنأ ىنعملاو ۲ ةدب دش ةرثأ , ىرهزلا ةاود فو . هيف هكرشإ نم نرد كرتشملا ءىثااب دارفنالا ىأ ناکسالا

 ةرئثألاب دارلا ليقو . ءىلا ىف کسیلع هسفن لضفي هانعم : ديبع وب أ لاقو . قاقحتسالا ىف كارتشا هيف مهل ا مهيلع
 ةباود ىفو . ةمايقلا موي ىأ ( ضوحلا ىلع ىتوقلت ىح اوربصاف ) لوق ٠ هببسو ثيدحلا قايس هدريو . ةدشلا

 <« ضوحلا دنع ىننودجتس کناف اوتوع ىتح اوربصا ىأ « ضوحلا ىلع ناف هلوسرو هللا اوقات ىتح ه یرهزلا

 ةجحلا ةماقإ مدقتام ريغ دئاوفلا نم ثيدحلا ىو . رها ىلع ليزجلا باوثلاو عبظ نم فاصتالا مل لص حسف

 ناي و« ءايحلا ىف ةفلابااو « ةادامملا مهكرت ىف راصت الا بدأ نسحو , هيلا هجاملا دنع قاب هماكإو مصخلا ىلع

 ان نم لمتشا ال مهل ةميظع بقانم هيفو . مهو بكو مبخويش نع ال مهتابش نع ناك امن مع لقن ىنلا نأ

 هيفو . قلا ىلا مج ت ةهبشلا هجو هل حضوي و « هنع لقي ام ىلع ريغصلا هني ريبكلا نأو « پل غلابلا لوسرلا

 نم ملع هيفو . فارتعالاو راذتعالاو < هیلع بتع نم ةجح ةمافاب هبنع نع هباتعإو بناعلا فاطعتساو ةبت املا

 ثيدحلا زخآ ىف سنأ نع هتيارر ىف ىرهزلا لاق دقو . لاق اک ناکسف « ةرثأ یدهب نوقلتس » هلرقل ةوبنلا مالعا
 ىنغلا ىطعي نأ هل نأ و , ءىنلا فراصم ىف ضعإ ىلع سانلا ضعب ليضفت مامإلا نأ هيفو . ءاوربصإ لف: سنا لاقد
 ثدسح ىذلا سالا دنع ةبطخلا ةيعورشمو . كلذ ىف هيلع بتع ال اندلا نم هقح بلط نم نأو . ةحلصبلا هنم

 ام ايندلا نم ءىش هتاف نم ةياسن هيفو . ةيطخلا ىف نيبطاخلا ضعب صيصخت زاوج هيفو . اماع مأ اصاخ ناك ءاوس

 « قالطالا ىلع هلوسرو هلل ةنملا نأو « ىنغلاو ةفلالاو ةيادهلا بلط ىلع ضحلاو « ةرخالا باو نم هل لصح

 قبأو ري ةرخالاو « ةرخآلا ىف هبحاصل كلذ رخديل ابنم تاف امع ربصلاو ؛ ايئدلا ىلع ةرخآلا بناج ميدقتو

 كلام نب "سنا ىريخأ لاق یره زا نع رمعم انربخأ ماشه ان دح دحم نب هللا دبع قرص - ۱

 قفطف « نزاوه لاومأ نم ءافأ ام ملل هلوسر ىلع لا ءافأ نيح  راصنألا نم "سان لاق » لاق هنع هللا ضر

 انکتیو اشيرق یطعی « يلب هللا لوسرا هللا "رند :  اولاقف « لبإلا نم ةثاملا الاجر ىطمي كم بلا

 تبق ىف مهممجف رام ىلإ لسراذ « میناقع هل هللا لوسر ثد : سنا لاق . مهنامد نم رطقت ادفوپسو



of ۳۳٤ - )۳۳۱ ثيدحلا 

 : راصنألا ءامتف لاقف ؟ کنم ین ثیدح ام : لاقف ب ىبلا ماقاوسمتجا الف ۰ مريخ مهعم مک لو ؛ مدأ نم

 ىلعي ؛ هي هلا لودر هللا رفعي : اولاقف مهمانسأ ةئيدَح انم سان اءأو « ائيشاولوقي ر فا لوسر ا اراز اما

 ؛ مهقلأتأ رفكب دبع ییدح الاجر ی ءأ ناف : مع و لا لاقف . مهمامد نم رطقت اننویسو «انک رتی و اشب رف

 اه نایلعت لل لا وف ؟ ملاح د ىلإ هَ یبنااب نوبهذتو لا ومألاب *رمانلا بهذي نأ نوضرت امآ

 اوت یتحاوربصاف « ةديدش ةريأ نودجتم : اب ید مل لاقف . انيضر دق “هللا لوسراپ : اولاق . هب نوبل

 « اوریص# لف : سنأ لاق . ضوألا ىلع ىلاف « غم هلوسرو هلل

 م 5 حاف م وب ناک ال» لاق سا نع حايتلا ىنأ نع د انک دح برح ن "ناملس اش - ۲

 ءايندلاب "سادلا بهذي نأ نورت امآ : ب ىلا لاق . ”راصنألا تضف « شيرق نيب مغ ےل هللا لوسر

 راصنألا یداو تک امش وأ ایداو سالا كالّسول : لاق ۰ لب : اولاق ؟ ون للا لوسرب "نوبهذتو

 € م وأ

 ىر سنأ نع سنأ نب ديز نب ماشه انأبنأ نوع نبا نع”رهزأ انتدح هللا دبع نب لع اشو ۳

 رشمماب : لاق . اوريدأف « هاقاطلاو رفالآ ةرشع لر ین مهو نزاو ۳ نيت موي ناکا » لاق هنع نا

 هللا دبع انأ : لاقف يب یدلا لزف . كيدي نيب نحن كيبل « كي دمو هللا لوسراي كيبل : اولاق . راصنالا

 ىف مملخدأف ماع دف . اولاقف . اثیش راصن الا طب لو « نیرجاملاو اتلما 'ىلمءأف « نوکرشلا مزهناف « هلوسرو

 علا ول : كَم بلا لاق ؟ عطا لوسرب نوبعذتو « ريءبلاو ةاشلاب سانلا بهذي نأ نوضرت امأ : لاقف ٍةبق

 3 راصنألا بمش ۳ رتخال مش رامن الا تكلس ۲ ایدا و ”سايلا

 "یر تالام نب سا نأ نع ةداتق تم لاف ”ةبمش انثدح ردع انّثدح راقب نب دم رص ل 4

 نأ تدرآ ىنإو «ةبيص»و ةباهاجم دبع ”ثيدح ًاشيرق نإ : لاقف راصنألا نم سان ینلا مج » لاق هنع نا

 ىلب : اولا ؟ كيتويبب ىلإ لب للا لوسرب نومجرو ءايندلاب س لا مسجرب نأ نوضرت امأ . مهفلألأو ميج

 <« راصنالا بمش وأ راصنالا ىداو تکنسل ًابمش 0 تکساسو (بداو ”سانلا كلاس ول : لاق

 لام نب سنأ نب ديز نب ماشه نع نوع "نا انثدح اعم نب ذاع اه دح را نب اد اشو - ۷
 ۷ 2 ا ا للا و e ۳ 2 ۰ ۳ 7. ا



 ىزاغملا باتک - ۶ هز

 طا نيءادنر دثم و یدانف « هدحو قب "يح هنعا وریدأف ۰ ۹۳ ات رفالآ 9 رشع 2 ”ىبنلا مم و

 ”تفتلا 3 . كم نم ا للا ل وسراپ "تیبا زا واق « راصنألا ترشءماي : لاقف ونوع نع "تفتلا : امهميب

 لر «ءاضيب ةلذب ىلع وهو . كعم نح رشبآ « هلا ةلوسراي كيبل اولاق « راصنألا "رشعنای : لاقف مراسإ نع

 و یا دلاو برجا ملا ىف ”متسقف ؛ رک مئانغ ذثموي "باصأف « نوكرشم ا راف « هلوسرو ملا دبع انأ : لاقف

 « كلذ غلف . نر يغ ةميبغلا ىلع « یعدن ”نحنف ةديدش تناكاذإ : ثراصنألا تلاقف « ايش راصنألا طمی

 الأ « راصنألا رشمماي : لاقف . اوتكسف؟ نم ىنناب ثيدح ام « راصنألا شعم اي : لاقف ةبق ىف مهتتجف

 یا لاقف . ىلإ : اولاق ؟ کتویب ىلإ هتوزو هب رفا لوس رب "نوبهذتو « ايندلاب سانلا بهذي نأ نوضرت

 ابأ اي تاق : ماشه لاقو . راصنألا بمش تذخأل « امد راصنألا تکلتو : ًايداو سال كَم ول : لكك

 ؟ « هنع بیغآ نیو : لاق ؟ كلذ دهاش تنأو « ةزح

 «سنأ نع مهاك ةداتقو ديز نب ماشهو حايثلا یآ و ىرهزلا ةياور نم هدروأ « سنأ ثيدح عباسلا ثيدحلا

 ةياور ىف ماشهو . هلبق ىذلا ىف ةدئاف نم مهتاياور ىف ام تركذ دقو « رخالا ةباور ىف سيل ام موضع اور قو

 . ةداتق قیرط اذکو . نویرصب هلك هدانساو « ديمح نب ديزب هما حايتلا وبأو , یتامنصلا فسرپ نا وه یرزلا

 « نامملا دعس نا وهو رهزآ نع ىلو ألاف : نيةيرط نم هثيدح دروأ دقو : كلام نب سنأ نبا وه دیز نب ماشهو

 ىبأ ةياود ىف هلق . نویرصب مهعيمجو « هللا دبع وهو نوع نبا نع امهالک ىربنملا وهو ذاعم نب ذاعم نع ةيناثلاو
 ىنييمشكلا ةءاور ىف هلو ,هخيش نع رذ یال اذنک (شيرق ىف مئانغ مب هللا لوسر مسق ةكم حتف موي ناكامل) حایتا

 نا أطخوهو « شي رق نم مثانغ» ممضعبا و ءشيرق مئانغ» ىسبافلا دنع ىف عقوو « ليصألا ةءاور یهو « شی رق نيب »

 وهو هم حتف نامز « كم حتف موی » هلوقب دارملا لب « كلذك سيل و , شیرق مئانغ تمسق تحتف امل ةكم نأ مور

 . كلذ ررق دقو « هسکع مدقت اک اجلا تفيضأ ةكم ةوزغ نع ةثشان نيج ةوزغ تناكاملو « اهلك ةنلا لمشي

 ةكم سؤ دنع نكي | هناف «نزاوه مانغ ديرب یگان تمس ةكم تحفا اذ ةءاوز ىف ىنمي هلوق : لاقف لیعاعمالا

 نال ةكم حتف نزاوه ىف بهسلا ناكو « ةبيرقلا اب لا كلت ىف ةكم حتف دعب انينح ازغ جب ىنلا نکلو « مسقت ةمينغ

 اذه معن وبآ جرخأو . شيرق ىف باوصلا : لاقو ةياورلا ىبباقلا أطخ دقو « ةكم حتفب ناك مهتبر اح ىلا صواخلا
 : راصنالا تلاق نينح موي ناک ام د ظفلب هيف یراخبلا خيش برح نب ناملس نع ىجك-لا لسم ىبأ قيرط نم ثيدمحلا

 ماشع انأبنأ ) هلوق . هيف لاكشإ ال اذهف ء ثيدحلا « شيرق ءامد نم رطقت انفويس نإ « بجملا ومل اذه نا هاو

 یف دارفالاب عقو اذک ( دبغ ثيدح اشیرق نا ) ةداتق ةياود ىف هلوق . « ماشه نع » ذاعم ةياور ىف ( ديز نبا

 دنع عقو دقو . رظن هيفو « درع وثیدح د هط یطایمدلا |منکو ««دبع وئیدح » فورعملاو « نیحیحصلا

 ةدحوم اهدعب جلا نوکسو هلوأ حتفب رثكالل اذك( مرجآ نأ ) هلوق ٠٠ دمع ببرق اوناک اشیرق نا » لیعامسالا

 ٠ ىف هلو . ةزئاجلا نم ىاز مث ةنک اس ةيناتحت اهدعب ميجا کو هلوأ مطب یلمتسلا و ىنخرسلاو « ةلمبم ءار مث



۰ 0۳۳۹-۳۳۵ mak 

 مل ءاقلطلا ناف لو وهو « ءاقطاو فال آةرشع » ینیمشکلا ةياءر ىف ( ءاقلطا نم فال آ ةرشع ) ذاعم ةياور
 هرخآ ىف هلو ۰ فطملا فرح ريدقت زوج نم دنع ةردقم واولا نإ لیقو « هرشع رشع الو ردقلا اذه اونلبي

 دهاش » هلوقو . كلام نب سنآ وه ةزمح وبأو « روك ذلا دانسالاب لوصوم وه ( ةزمح ابآ اي تلق : ماشه لاقو )

 نآ هل شبا ناکام هنأ ررقو رزاكنا مامفتسا وه « هزع بيغأ نأو لاق . كاذ دهاش » ىومشكلا ةياور ف « كلذ

 ءاحلاب عيمجأل انك ۾ مكتوب ىلا هن وز وح 2 هللا لوسر نويهذتو » هلوقو . كلذ نع بيغ انآ نأ نظا

 ةلمهلا ءارلاو مج لاب هطبضو واولا لدب ةيناتحتلاب « هزوریمت د قامركلا دنع عقوو « ذوحلا نم ىازلاو ةلمبملا

 ظفلب هجولا اذه نم ىليءامسإلاو لسم هجرخآ دقو . اریسفتو القن ًاطخ كلذ لکو « هنرذقنت ىأ هلوقب هرسفو

 ةدمتعملا ةياورلا ىف اک « هن وز وحت دمحم نویهذتف م

 رب یبلا مق امل » لاق ها دبع نع لاو ىلأ نع شعالا نع نايف انثدح ةصربق اشو - ۳۵ 5 a 0 ۰ 4 - 3 هَ
 ۶ء

 : لاق مث هج ریذتف هت ریخاف "و "ولا تیل هللا هجو اهم دا رأ ام : راصنالا ن٠ لجر لاق نینح ةمسق ذ ت راف 9 2 4 ىلا ام 3
 0 ا

 < رصا اذهنم رک اب ىذوأ دما « یموم ىلع لا چر

 لاق هنع لا ىضر هللا دبع نع للثاو ىبأ نع روصن» نع ريرج انثادح دیعس نب ببنت | - ۱ ۶ ۰ 5 و ش ل. ۳
 اربآ رنيئح مو ناکا « ىطعأو « كلذ ]۰ ةنييع ىطعأ و ۵ لبولا نم E عرفألا 'ىطعأ : اسان هلو ینا

 دق « یسوم هللا مر : لاق ۰ بینا "نربخأل : تاقف . للا هجو ةمسقلا يذم دیرآ ام: لج ر لاقف ٠ ءا
 « ريف اذه نم رثكأب یزوآ

 ءاساث رثآ) هلوق ٠ دوعسم نبأ وه ( هللا ديع نع ) هلوق « نیهج و نم هركذ دوعسم نا ثيدح نماثلا ثيدملا

 سارف هما ناكل يق « ىعشاجلا ىميقلا عشاجم نإ نايفس نب دم نب نام نب سباح نبا یا ( عرفالا ضعأ

 م دقت ( اسان ىطعأو ) هو . یدازفلا ددب نب ةفيذح نب نصح نبا ىأ ( ةنييع ىطعأو ) هلق . هبقا عرفالاو
 قديبلاو لسمو دحأ هجرخأ اک یبلسلا سادرم نب سابعلا لوقب ةيطعلا هذه ىفو « اییرق الا ىلع مالكلا ىف مرکذ

 ىطعأ 2 هللا لوسر نا د حي دخ نب عفار هدج نع حيدخ نب عفار نب ةءافر نب ةيابع قيرط نم لئالدلا ىف

 فئام ةيمأ نی ناوفص ىطعأو « ةئام برح نينايفس ابآ ىطعأف . لبالا نم ةئام ةئام نينح یس نم مييولق ةفاؤملا

 نب ةمقلع ىطعأو « ةئام سباح نب عرفالا ىطعأو « ةئام فوع نب كلام ىطعأو « ةئام نصح نب ةنيبع ىطعأو
 : لوقي أشنأف ءةئالا نود ساودرم نب سايعلا ىطعأو « ةئام ةثالع

 عرقالاو ةئييع نيب دميعلا ببر یه لما

 عمجلا ىف ساد ناتو 2 سباحالو نصح ناک امو

 عقرب ال مويلا عضآ نمو اممم ءىرما نود تنڪ امو
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 روصنم ةياور ىف ) هلق ۰ اذه نم رثكأ تايبآلا هذه ةبقع نب ىسومو قحإ نا قاسو « ةئاملا هل لك أف لاق
 ور ینب نم ريشق نب بتعم هنأ ىدقاولا ةأور قو « راصنالا نم لجر لاقن » شعالا ةياور ىف ( لجر لاقف )

 انه عقوام الإ راصنالا نم هنإ لاق ادحأ رأ : : لاق ثدح ىاطاخم ىلع بقعت هيفو « نيةفاذملا نم ناكو , فوع نا

 قاس اک هذه ريغ صوفرح ةص ناف ۰ كلذ ف اطغأو نقلا نا هعیتو « یدعسلا ريهز ن صوقرح هنأب مزجو

 . لوپجلل ءانبلا ىلع « امم دیرآ ام و روصنم ةءاور ىف ( اهب دارآ ام ) هلوق : ىردلا ديعس یفآ ٹیدح نم ابیرق

 ةباور ىف ( هبجو ریغتف ) هلوق . « هتريخاف علل ىنلا تيتاف ١ شمعالا ةءاور ىف ( لب ینلا نخل تلقف هلو
 ثيداحأ ىف هحرش نم ءىث ىلإ ةراشالا تمدقت ( یسوم ىلع هللا ةمحر ) هلق . « هتذلب ام ىلع تمدن ىح ه ىدقاولا

 ن؟ ىمأتلاو ۰ ینالا نع حفصااو ۰ لهاجلا نع ضارعالاو « ةمسقلا ىف ةاضافلا زاوج ثيدحلا ىفو « ءايبنألا

 ىف سنأ نع ماشه نع نوع نبا نع ذاعم قيرط ىلع امدّتم دوعسم نبأ ثيدح عقو : ( هيبنت ) ٠ ءارظنلا نم ىضم

 قيرط ناف « ىربرفلا نع ةاورلا دييغت نم هنظأو « سنا ثيدح قرط للاوتتا هريخأت باوصلاو « رذ ىنأ ةياود
 امناكم نع ةرخؤم تيتكف مةلا یراخبلا لملف « قسنلا ةياور نم تطقس ةريخ الا سنأ

 دج لبق ىتلا قيرسسلا اپ - ۷
 لاق امنع هللا ىضر رع نبا نع رمفان نع بوی انثذح دا اند نامنلا وأ شو - ۸

 نجف « ا ريمب ًاريعب انا و اريعب رشع ىنثا اةءامسر "تشلبف « امف ”تنكسف دن لبق "ةيرس هب ئدلا ثعب »

 « اريمب رشع ةثالثب

 ةوزغ دعإ اهركذ اذگه « دم ةبج ىف ىأ ةدحولا حتف و فاةلا رسکب لبق ( دعب لبق ىلا ةيرسلا باب ) هلوق

 . نامت ةنس نايعش ىف تناك : دعس نبا لاقف . ةكم حتفا هجوتلا لبق تناك اهنأ یزاغلا لهأ هركذ ىذلاو . فئاطلا

 ناكو : اولاق . ناضمر ىف تناك ليقو . ةنسلا نم مدقت اك یداج ىف تناك ةتو مو «ةيوم لبق تناك انآ ہریغ ركذو

 حتفب ةيرسأاو . ةاش قلأو ريعب ام برام ضرأب نافطغ نم اومنغو« نرشعو ةسمخ اوناکو < اه ریمآ ةداتق ۳

 كلذب تيمس لیقو « راهنلاب جرخت ىتلا ةيراسلاو ۰ ليللاب جرخت ىتلا ىه ةيناتحتلا دیدشت و ءارلا رسكو ةلمبملا
 هنم جرخت شيجلا نم ةمطق یهو < ةداملا فالتخال حصي الو رسلا نم تذخأ اهنآ ىضتقي اذهو , امیاهذ ىنخت اند

 یج ةئامت اما ىلع داز ناف « ةلمبماو نوذلاب رسام هل لاقي ةئايسمخ ىلع داز اف ةثامسمخ ىلإ ةثام نم یهو , هيلا دوعتو
 شيجلا ساخلاو « رارج شم داز ناف ؛ الفدج ىعسإ فال ةميرأ ىلع داز ناف « ةطبه ىم ایی امو ,اثيج

 بنقم ةناعالثیاو « ةيصء نومارالاو « ةريفح ىمست اهدعب اف ةرشملاف « اثءب ىمسي ةيرساا نم قرتفا امو < ميظملا

 ىف دوك ذلا ربع نبا ثیدحو « رشنني لو عمتجا ام ةييتكلاو ٠ مجاب ةرمج ىم داز ناف « ةدحوم مث نونو فاق

 امهداا ىلا ةراشإ ةداتن نآ شو دح بمقع هرکذ ىو « سخلا ضرف ىف هحرش مدقت دق بابلأ

 ةعذَع ىب ىلإ ديلولا نب لاح هل یا ثمب اپ - ۸
ow ۱ت رس . سس "يل 38  o A hwد یک طر#  
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 ۷ 1۳۳۹ ثيدحلا

 مالسالا ىلإ معدن ةيذج ىب ىلإ دیاولا نب ”دلاخ هم ىلا تمب » لاق ويبأ نع راس نع ؛یره*زا نع ربع

 لك ىلإ من5و . میأیو مهم لقي داخ لمجف . انا نت : نولوقي اولمجف « ان : اولوقي نأ اونی مف
 58 "نتفآ ال لاو : تاق « درا انم لجر *لك لعق نأ للاخ ما مو ناكاذإ 0 ۰ ا ادم ,لجد

 یا ما : لاف هی یا مفرف « ءان رکذف "با ىلع انمدق یتح . هتريسأ یبا نم لچر لقي الو
 < نیت رم « دلاخ منص ام كيا| را

 [۷۱۸۹ ل هفرط - (۳۳۹ ثیدعلا ]

 یآ « ةنك اس ةيناتح مث ةمجعملا رکو جلا حتفب ( ةع ذج یب ىلإ ديلولا نب دلاخ هلع ىنلا ثمل باب ) هلو
 دبع نم ةلءبق فروع زب رکب ن فرع نب ةع ذج ین نم هنأ نظف ىف ام رک موو . ةنانک ن ةا م . مع نب ماع نب

 كم لفسأب اوناكو « یزاغاا لهأ عیج دنع نینح ىلا جورخلا لبق لاوش ىف ةاكم حتف بقع ناك ثعبلأ اذهو ‹ سيق

 نوت آق نب رجأوملا نم نبش و e ف ديلولا نب دلاخ مهلا 2 ىلا ثعإ : كوس نإ لاق ٠ مللي ةيحان نم

 هللأ ديعو « داح نبا وه ( ما یادحو) هل وف و 6 ںالہغ نا وه (دو# انثدح) هلو . الئاقم ال مالسالا ىلإ امعاد

 لاق ( هلع ىنلا ثعب ) هلق . كراباا نبا ظفا انه ىذلا قايسلا نأ ىلع لد ام لیعاعالا دنعو < كراملا نبا وه

 نيح دیاولا نب دلاخ يلي هللا لوسر بمب : لاق - رقابلا ىنعي - رفعج ىبأ نع دابع نب مکح یثدح » قح] نبا
 انأبص : نولوقي اولعجل ؛ انالسأ اولوقي نأ اونسح لف ) ىلإ . « التام هثعبر ملو ابعاد ة ذج ىنب ىلإ ةكم حتتفا
 ادب رف نأ همرف هدب دو . ةقيقح مالسالا اودارأ مهنا مرا هنأ ىلع لدي ثيدحلا ىوار ر نبا نم اذه ) اًابص

 ةماع لأ 1 9 نم و ۰ مذلا ماتم 5 ام وقهر اوراصر ةظ4فالا هده ترهشا ی ٤ لسا لم لکا نولومب اوناك

 عضوم ف :rt ةظفألا ىذه ترهتشا ايل . تا لب و لاۋ 0 تأيص : هل اولاق أرهتمءم ةكم مدقو لاثأ نبا

 4 ند ىلا ند ند اجر ىأ ابأيص موق نال امرهاظ ىلع ةظفللا هده لك دلاخ امأو ¢ هال وه امام متا تلا

 ظفل نع لودملا مهیاع مقن دلاخ نوكي نأ ل۔ہتع : یاطخا لاتر . مالسالاب اوحرصي ىتح كلذب دلاخ فتك لو
 لر هل ۰ مهو الوأتم ملف نيدلا لإ اوداقني و ةيننآلا لميس ىلع مهم عقو كلذ نأ مع مف هز ال مالسالا

 مقرف و 2 اضعب مهضعب فتكف اورسأتساف اورسأتسب نأ مرآ هنأ دعس نا مالك ف ( رمأيو مهنم لقب دلاخ

 نيذلا هءاحصأ نم ىأ ( هريسأ ان. لجر لكىل] عفدو ) هلق . ةبراحلا دعب مهيديأب ارطعأ ممنأب عمجيف « هباحصأ ىف
 6 حالسلا اوءضرف 0 اولا دو سابلا ناو حالسلا اوءض : ہلا مهل لاق 5 شابلا اور یو « ةب رساا 9 هوه اوناك

 « ةمات ناكو « مايالا نم ىأ نیونتلاب اذک ( موي ناك اذإ یتح ) هلو . « فيسلا ىلع میضرع مث ا وفتکف مع صف
 (هريسأ ام لجر لكلتش نأ (J هلو . ع بریعیلف نشا هوم ناک نم دلاخ ید ۳ رحسلا ناک الف و دعس یا دعو

 نبا دنعو ,(هریسآ یباعآنم لجر لتقي الو ىريسأ لتقأ ال هاو تلقف) هلو . «نادن] لك» ینپمشکل ةياود ىف
 فاحلا زاوج هيفو « ممارسأ اول-رأف راصنالاو نورجاوملا امأو « مییدیآ ىف ناك نم اولتقف میس ونب امأف » دعس
 ةلجملا هماع ركشأ : ىناطلا لاق ( دلاخ علص ام كىلا أرأ فر مرا ) هلوق . هتيعاوطإ قثو اذإ ريغلا لمف أ ىلع

 ىراب' متن « ۸ ¢ ٩
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 هوس بس بم سس ا

 وأ » قازرلا دبع نع رکسع نبا داز ( نيتم ) هلوق . انأبص فوق نم دارلا لمي نأ لبق میم ىف تبثتلا كرتو

 ايلع شلل هللا لوسر اعد مث 2 ها ور £ شابلا دازو € تام ثال# د نیفایلا ةءاور قو 6 ییعاع الا هجرخأ 6 ال

 دح مه ی ملف لام هوو مهءاج ىح جرف 0 كيمدق تحن ةياهاجلا سآ لعجاو موقلا ءالؤه لإ جرخا : لاقف

 ؟ دحآ هيلع ركنأ له : لاقف « ربح اب لب ینلا ىنأف لجر مهم تلفنا هنأ هتادایز ىف ماشه نیا رك ذو « هادو الإ

 ق تنكو لاق ىلسألا درلح یآ نا كثيدح نم قع) نا رکذو ۰ ةفب لح ىبأ لوم ملاسو رخ نبا ةفص هل فصوف

 ءالؤه ىلإ ىدئاقف ةمرلا هلو ذخآ تنأ له یفاب ةمرب همنع ىف ہادی تعمج دق 4« ذج ینب نم ىف ىل لاقف دلاخ ليخ

 قناولاب كتكردا وأ ةياحب متدجوف مدبلاط نإ كتيرا

 قع تب رض مس : لاق . یر ااو ارتوو اعساو < ارشع تی تاو : نوه زا ما هل تل اه لاق 1 تابب الا

 شما لوح نوه حي دانس اب € لئالدلا « ق قلا و یاسنلا ىور دوو “€ تام یہ هلت تلاز ۳ هيلع تیک ۳ 3 یفلا

 لاق _ ةراظن الا رظنأ قوعدف مم ةا تقع ىلا « مونم تسل ىلإ لاو و امف لاق ر ةصقلا هذو وح سايع نا

 : لاقف ب ینلل كلذ اورکذف ۰ تنام مث نيتقوش وأ ةقيش تقهشف هياع تعةوف ةا راا تءاخ « ةقئع اوب رضف هيف

 اهرخآ ىف لاقر 4ع# هذه وحن هيبأ نع مصاع نيا قيرط نم قبسلا چاو ؟ « م>ر لجر مكيف ناكامأ

 ”ىراصنألا ةيرسس اهمإ : لاقيو « ىلا زر ن ةمَتلَعو ىغبسلا ٌةفاَذُ نب هللا دبع ةيرس اپ - ٩

 ىنأ لن ةديّبم" نب دعس هد لاق ”شمعألا انتدع دجارلا دعا رع دادیم اشو - ۰

 نأ مسأو راصنألا نم الجر لمعتساف هی رس ی ىلا ثعب » لاق هنع هللا ىضر ىلع نع نجرا دبع

 ٠ اوعمجف . ابطح یلاومجاف : لاق . "لب : اولاق ؟ ین وميت نأ كل ىبلا ک ا سیل : لاقف بضفف . هوهیاعب

 یبلا ىلإ اف : نولوقيو اضعب كسب مهضعب لمجو . اوف . اهواخدا : لاقف . اهودقوأف آرا اودق وأ : لاقف

 ىلإ اهنم !وجرخام اهولَّدد ول : لاقف زا "یا خاف . هبضغ نكسف «رانلا تدم تح اولاز اف . رانلا نم ب

 « فورعلا ىف ةعاطلاو . ةمايقلا مو

 [ ۷۲۵۷و ۷۱٤١ : ىف هافرط - ۳:۰ ثيدحلا]

 اذک : تلق ( یراصن الا هرس | لاقيو , ىجلدملا ززجب نب ةمقلع و ىعبسلا ةفاذح نب هللا دبع ةى رس باب) هلق

 ربع قب رط نم الا و نابح نياو ةع ز نبا هح و هچام ناو دمحأ هاود ام ىلا ةجرتلا لصأب راشأو ¢ م :

 ىلإ انیبتنا ىح « مهف انآ ثعب ىلع ززجم نب ةمقلع لَو فا لودر تعب د لاق ىردخلا دیم ىلأ نع کلا نبا

 باعصأ نم ناكو یمسلا ةفاذح نب هللا ديع le صأو شيجلا نم ةفئاطا نذأ قیرطا ضمبب انك وأ انتازغ سار

 ىلا خلب هنأ اجدس نأ ركذو 5 قایسلا اذه وحش ةصقلأ هذه دعس نبا ركذو 5 ثيدحلا € ةياعد هف تناکو « ردب



 لا ۳4۰ ثيدحلا

 ةئ اال ىف عسا ةنس ىف رخالا عیب د ىف ززج نب ةمقلع مجلا ثسیف « ةدج لهآ مآ ارت ةشيحلا نم اسان نأ هلل

 هللأ ديع ساف : مباهأ ىلإ موقلا ضعءإ لجعت عجد املف ءاوبره مهلا حبلا ضاخ الف  ردبلا ىف ةريزج لإ یبتاف

 داراف « درق ىذ موي لتف ناک ززج نب صاقو نأ ةصقلا هذه بلس نأ قع) نا ركذو ٠ لجعت نم ىلع ةفاذح نا

 الإ « دعس نبا هركذ ام فلاخي اذهو : تلق . ةيرسلا هذه ىف هب هللا لوسر هلسرأف هراثب ذخ اب نأ ززجم نب ةمقلع
 لاقيو ه هلوق امأو . لعأ هاف « عسن ةنس رخالا عیید ىف دعس نبا اهخراو « نبمالاب مآ نوكي نأب عم نأ ٠

 « اههريمأ مماو امهقايس فالتخال یل ربظي ىذلا وهو « ةصقلا ددعت لاهتحا ىلا كلذب راشأف , ىراصنالا ة رس امن
 ةفاذح نب هللا دبع فضو هدعبيو « ليوأتلا نم برضب امهنيب عملا لمتحو « رانلا مهوخدب هما ىف ببسلاو
 لما لمتحيو « لعلا باتک ىف ةفاذح نب هللا دبع بسن نايب مدقن دقف ٠ ايراصنأ هنوکب ىرجاوملا ىثرقلا یمہسلا
 هلوق : لاقف ىزوجلا نبا امأو . مقلا نبا حنج ددعتلا ىلاو « ةلمجا ىف مب هللا لوسر رصن هنأ ىأ معالا ىنعملا ىلع
 اهيأ اي ) ىلاعت هلوق ىف دمحأ دنع سابع نیا ثيدح هدي ؤو : تاق ىمهس وه اع]و ةاورلا ضعإ نم مو راصن الا نم
 یدع نب سيق نب ةفاذح نب هللا دبع ف تازن < ةبالا ( کنم مالا ىلوأو لوسرلا اوعيطأ و هقا اوعيطأ اونمآ نيذلا
 ديب ز نع ةبعش هاور دقو . ىلاعت هللا ءاش نإ ءاسنلا ةدوس ريسفت ىف قأسو + ةيرص ىف جيلي هللا لور هثعب
 ربخ باتكح ىف فنصلا هجرخأ « همسي مو راصنالا نم لقي لو « الجر » لاقف ةديبع نب دعس نع یا
 ىكحو ةليقث ةروسكم ىلوالا نيتمجعمو ةحوتفم يجو هل وأ مضي وهف ززجم نب ةمقلع امأو . دحاولا

 نعو « ةلمهملا ءارلا رسكو ةلمبملا نوکسب ةاورلا شک ال عقو . ضايع لاقو « بوصأ لوالاو اهحتف
 ءارلا دیدشتو ةلمهملا ءاحلاب هنأ کخ ىامركلا برغأو : تاق . باوصلا وهو نيةدجءمو می ىسباقلا

 ديز ىف هلوق ىف ةشآاع ثيدح ىف حاكنلا ىف هركذ ىتأي ینلا فئاقلا دلو وهو « رهاظ أطخ وهو ءارسكو احتف
 دبع انئدح ) هلوق < ىباحأ نبا نیا ةمقلعف « ضعب نإ مادقألا هذه ضمب نا ١ ةءاسأ هنباو ةثراح نبا

 هلوق . ىلسلا ود ( نجرلا دبع ىبأ نع ) هل . ريذصتلاب ( ةديبع نب دعس ىنادح) هلوق .دایز نبأ وه ( دحاولا

 . ءىش ىف هوبضغأف» لسم ةياور قو «مهياع بضغف, ماكحألا ىف شععالا نع ثايغ نب صفح ةياود ىف (بضغأ)
 اذهو ءابف متاخد مث اران متدقوأو ابطح متعج امل مكياع تمزع لاقف » صفح ةياود ىف ('دان اودقوأ لاقف) هلو
 سیلا : مهل لاقف « نولطصي وأ مهل اعياص اهلع اوعنصيل اران موقلا دقوأف هيف ناف « ديعس ىبأ ثيدح فلاخم
 لعجو اومبف ) هل . رانلا هذه ىف مبئاوت ال ىتعاطو قرب مكيلع مزعأ : لاق . لب : اولاق ؟ ةءاطلاو عمسلا مكيلع
 نبا ةياور فو « ضعب ىلا مبضعب رظني اوماقف امف لوخدلاب اومه الف د صفح ةياود ىف ( اضعب كسم مهضعإ

 نب دعس نع دءبز ةباور فو «ءاهوخدب اولجعتال : مم باش مهل لاقف ١ شعالا نع ةروأعم ىبأ قيرط نم ر رچ

 (دانلا تدمخ ىح اولاز افر هلو . ۰ ۱م انررفاعإ : نورخآ لاقو « اهولخدب نأ اردارأف , دحاولا رخ ى ةديبع

 نم ألا رک یزراهاا ىحو ۰ امل ءىط ىأ ملا حمب وه تدمخو «رانلا تدمخ ذإ كلذك م اتدبف» صفح ةراور ى

 اوزجحت مبنا هدف و ‹ ةب أعد هب تناكهنأ هيف ناف ٠ ديعس ین أ ثيدح فا اع ایا اذه ( هیضغ ناسا ) هلو ۰ تدمخ

 صفح ةياود ىف ( ی ىناا خابف ) هلق . کەم كوخا تتكاماف كىفنأ اوسبحا : لاقف اهف نوبثاو مه نظ ىتح

 صفح ةياود ىف ) ةمابقلا موب ىلإ امم اوج رخام ) هلوق .» و ىل كلذ اوركذ اومچر ايلف ےل یل كلذ ركذف
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 ىداملاو ¢ ةدصعم اہ لوخدلا نأ ین © ةمامقلا مو لإ اف اولاز 1 « دءبژ اور قو ۳ ادب اهنم اوجرخام 0

 نم عو ةرايعلا فف اذه لعو ۰ ادیآ ام اوجرخ 1 نیلحتسم اهولخد ول دارلا نرکب نأ لمتحو 1 راذلا قحسا

 اوجرءخام» هلوقف ريمضلاو 3 اهودقوأ ىلا رانلل ۾ اهولخد ول هلرق ف ريمضأا نال 3 مادختسالا وهو عيدا عاونآ

 ىلا رانلل ريمضلا نأ رهاظلا وهو لمحو . مهسفنآ لتق نم هنع اوهنام اویکت را مدال « ةرخآلا راذل  ادبآ اهتم

 اوقرتحال اسف اولخد ول مهنأ لب ىلا ربخأف مرضتال مريمأ ةعاط ببسب اولخد اذإ مهنأ ارذظ ىأ مه تدقوأ

 دعبز ةءاور قو € فوردملا ف ةعاطلا ۶۱ م صفح ةءاور ىف ) فورعملا ف ةعاطلا ر هلوق 5 اچ رخ ملف 0 واف

 الوق_ اوعنتما نذلا ىأ -نيرخأآلا لاقو » هجولا اذه نم لسم هباور فو« ةرصعم ىةعاط ال : ن رخالا لاقو د

 لاح ىف محلا نأ دئاوفلا نم تب دا قو ۳ هود,طا الا ةيصمع مهم کما نم » كمءس أ ثا لح قو « انسح

 رانا نم یجنب هاب نام الا نأ هيفو . لرقعلا یرذ ىلع یطخا بضغلا نأو ٠ عرش فل اخال ام هتم ذفاي بضغلا

 6 ناع الا ىلع قاطی هللا ىلا را رفلاو هللا ىلإ رارف ىنلا ىلإ رأرفلاو « رالا نم هلل ىنلا ىلإ ان ررف مو مهوقل

 مآ لي هنال لاو>ألا معي ال قاطملا الا نأ هيفر . نيم ريذن هنم کسا یا هللا ىلإ ارفف إل ىلاعت هللا لاق

 نأ مه نبش 03 ةيصمملاب نعال لاح قو بضقغلا لاح ی یہ لا وحالا مرع نع مد اولمؤ ,ءمألا اوه: نأ

 لام ءاش نا ماكحالا باتك ىف ةلأسملا هدمل لو نم قاع EK ةرصمم ريغ ی هم ناك ie يت روصم هنعاطر سالا

 : نيمسف ةيرسأا ماسقنال ا ىلع نوءمتب ال ةمآلا هذه نم عملا نأ ةرج ی نب دم وبأ خيشلا هنم طینتسا و

 ناكذ ¢ ةع سوا م ىلع دو ۰ زا و سالا ةفيقح م نة مو 6 عام هنظف راذلا لوخد هيلع ناه نم مهم

 هفرصر هللأ ناف رشا دصق ولو ¢ ريح ل الإ â ال ةا قدأص نك نم نأ هی و : لا ۰ عيا ةمح را بیم مرفالدخا

 هللا هافک هللا ىلع لکوت نمو « ها هاق و هلأ عم قدص نم : ةفرعملا لهآ ضم لاق ذلو . هنع

 عاد ولا ةحح ليق نول | ىلإ ذاعمو 0 و٥ ىلأ ثمب یس ا -- ۴

 "لودر ثب » لاق ةدرت ىلأ نع الا دبع انثدح َةءاوَع وبأ ننادح "یس وب اشو - ۳۰۲ ۱

 رنانالع نهلاو : لاق 6 فال ىلع أمهم دحاو "لك ٹو : لاق 1 نوا ىلإ لبح و دو یهود بأ 14 1

 اذإ امم دحاو "لک ناكو « هلم ىلإ امم داو لک قاطناف . ارت الو ارشیو . ارسم الوارشپ : لاق مث

 ¢ یموم ىبأ هبحاص ند امر هضرأ ف داور رأس 3 هيلع لف دبع 4 ت دحأ هب> ام ù٥ بيرق ناك هضرآ فراغ

 هادی "تموج دق هدنع لر اذإو « ساناا هل ممتجا داو سااج وه اذإو , هيأإ یهنا ىت- هنلغب ىلع "ریسب ءاجف

 ىقح ل زن ال : لاق ۰ هءالسإ دعب رفك لر اذه : لاق ؟ اذه لآ سيق نب هلا دبعاي : ذادم هل لاقف * هقنع ىلإ

 ها دبع اي : لاق لزن مك « لتقف هب رهف . لقب ىتح لزنأ ام : لاق "لزلف ؛ كاذل + ءىج امنإ : لاق . لكي
 31 م و6 ۶ عاع 00 م اه 6 5 9 5-5 0 4 ۱
 موقأف « لیلا لأ مانأ : لاق ؟ ذاب اي تنأ أرقت فيكن : لاق . (قاوفت فرقنا : لاق ؟ لآرق# آ رفت فيك

 € ىتءوف بغا 7 ¢ یەو یا ۰ ل ۳ تشک ای أرقأت 6 مونلا م ا ow دقو

 [4948 : ىف هفرط - 4۳:۲ ثيدحلا ]
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 ام ىلإ عادولا ةجح لبق ام دييقتلاب راش دآ هناك ( عادولا ةجح لیفت رولا ىلإ ذاعمو یسوم ىلأ ثعب باب ) هل

 دقو « ةيجسأ ةيلبقلا نکل ندا ةجح ىف 6e ام ین ىلا قاف نیلا نم حجر هنأ باب || ثيداحأ ضمب ىف عفو

 ذاعم نع درج ن مهاع قبرط نم لجأ یورو . نالا ىلا هثعب ناك ىم ذاءم تردح ىلع مالک لا ىف ةاكرلا ىف تمدق

 ذاعم نع بيطق نب دیزب قيرط نمو ٠ ٠ ثيدحلا « بک ار ذاءمو هيصوب جرخ نالا ىلإ ی د نرد شم امد

 لهأ دنعو « كاصع نم كءاطأ نم لتاقف « مب ولف ةقيقر موق ىلإ كثب دق : لاق نولا ىلإ مس ىنلا ىنثعب املد
 ىبأ نع) هلو ٠ ريم نا وه ( كل دبع انثدح ) هلوق ٠ ٠ ةرجهأ نم حس ةا رخالا مد ف تن اما یزاملا

 ةدرب ىبأ ن دیعس قي رطب فنصلا هبقع دقو « لسم هتروص اذه ( ىسوم اب ا 5 هللا لوسر ثعب : لاق ةدر

 تابث] هنم ضرفلا نكل ؛ ةرشالا نع لاؤسلاب قاعتي امف ناك نو . لاصتالا رهاظ وهو ىسوم ىنأ نع هيبأ نع

 : لاق یموم وا ىنثدح » لاق باپش نب قراط قيرطإ ہاوق مث م بابلا دوصقم وهو نيلا ىلإ ینوم ىبأ یمب ةصق

 ةصق لصأ تبشر ها لالهإلا اسم قلم ام'إ ناک نو وهو ‹ ثيدحلا « یوق ضرآ ىلإ و هللا لوسر ىنثعإ

 « نهلا ىلإ هلسرأ نيدح هل لب ىنلا ةيصو ىف سابع نبا ثيدحت ذاءم ةصق یوف مث« اضيأ اتم ةدوصقلا ثمبلا

 كيدحلا قارس ناك ناو نمل ىلإ داعم ثعءل ةف لصأ نايثإ اضيأ اب دارملاو ناعم نع نومیم نب ورع ةياوربو

 ة اتتسا ىف یایسو « نبلا ىلإ ثعبلا لصأ لوالا ثيدحلا : را حق ىلع بابلا لمتشا دقو « رخآ ىنعم ىف

 نالجر یعمو تابقأ لاق , هظفل و نإلا ىلإ هثعب بوس ىسوم ىنأ نع ةدرب ىنأ نع لاله نب ديمح قیرط نم ن.دترملا

 تنأ بهذا نکلو. هدارآ نم اناع ىلع لمعتس نل : لات  هلمعتسي نأ ىعلا - لأ امهالکو نيب رعشألا نم

 (نافالخم نولاو لاق . فالخم ىلع امهنم دحاو لك ثمب و ) هلو . « لبج نب ذاعم هعبتأ مث « نیلا ىلإ ىسوم ابآ اي
 ءارلا مضي قاتسرلاو ميدفالاو ةروكلا وهو « نولا لهآ ةغلب وه ءاف هرخآو ةمجعملا نوكسو مبا رسكب فالخلا

 ملا حتفب دنا هلع نم ناكو ندع بوص ىلإ ایلعلا ذاعم ةرج تناكو . فاق اه رخآو ةانثم اهدمب ةلمهملا نوكسو

 « ارسمآ الوارسب ) هلق ٠ لعأ هقاو . لفساا ىموم نآ ةبج تناكو . مويلا ىلإ رومشم دجسم اهب هلو « نونلاو

 ارذنت الو ارشب لاقي نأ ةيقيقحلا نآل « ةيونعلا ةلباةملا باب نم ىتاثلا یعم وه : یبطلا لاق ( ارفتت الو ارشبو

 ناینالا ىف ةتكسنلا نأ ىل رهظيو : تلق . ريفنتلاو سینأتلاو ةراذنلاو ةرادبلا مميل امهنيب عم . ارفنث الو اسنآو

 قبال راذنالا نأ ىلإ ةراشالل سکعلا ىلع هدعب ىذلاب أو « مزالااوهو ريفنتلا ظفلب و « لصالا وهو ةراشبلا ظفلب

 هل وةك« دیفنت ريغب نکیلف مترذنآ نا ليق هنأكف « ريفنتلا وهو راذنالا هنع مرلي ام ىّمكاف «ريفنتلا فالخم اقلطم

 ءهيف اذك( ادع هب ثدحأ هبحاص نم اسييرق ناک هضرا ىف راس اذا ) هلوق ٠ ( انيل الوق هل الوقف ) ىلاعت

 ةدرب ىبأ نا ديعس ةباور ىف عقور « هتراب زل ديعلا هب  ددج ىأ ثدحأ ابرق ناكو هضرأ ف راس اذإ , رثک اللو

 ةداسو هل ىقا أه يلع مدق الف » لاله نب ديمح ةاود ىف داز ءیموم ايأ ذاعم رازف « ناروازتي العغ» بایلا ىف ةينآلا

 یأیسو « ىدوهي هنأ ةدرب نآ نب ديعس باور ىف نکل ‹ همسا لع فقأ مل ( هدنع لجد اذإو ) هل . « لزنا لاق
 « نيدترملا ةباتتسا ةدم ف فالتخالا نایب و ةصقلا هذه حرش عم نيدترملا ةبانتسا ىف لاله نب دیه ةياود ىف كلذک

 دقو « ام » اهلع تاخد ة.هامفتسالا « ىأ م هلصاو ارض نم ایا أو« ةغا ابعابشإ كرتو ملا حتفب ( م) هلوفو

 لاقف لزل مث ) هلوق . شيأ نم زءملاو مآ نم فلآلا تفذغ « اذه شيا ١ لثم فيفختلاب « اذه ما د عم
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 اليل هتءارق مزالا یا فاقلا مث ءافلاب ( اقوفت «قوفتآ : لاق ؟ نآرقلا أرقت فيك ) ىسوم یآ مسا وه ( هللا دبع اي
 بلع مث ردن ىح ةعاس كرتت 2 بلح نأ وهو ةقادلا قاوف نم دوخ ام : نیح دعب ائيحو ءىث دمإ اًديش ارام و

 « ةياورلا هب تءاج ول لاق اك وهو , هجولا وهو درآ هلل : ىطايمدلا لاق ( زج تيضق دقو ) هلوق ٠ امئاد اذا كه

 تتلي الف « مايقلاو ةءارقلل اءزجو « موذلل !ءزج : ءازجا لیلا زج هنأ هب دارملاو ميم ةياورلا ىف ءاج ىذلا نکا و
 ةخيصإ مهل اذک ( ىتموق تبستحا اك ىمون تبق اف ) لوو . ليختلا درج ةمجوملا ةحيحصلا ةب اورلا ةئطخت ىلإ

 ىف باوثلا بلطي هنأ هانعمو « عداضملا لعفلا ةغيصب هرخآ ىفةانثملا ريغب « بساحاف » ىتهمشكسللو « ىضاملا لمفلا
 ىلأ ثعإ ناك : ( هيبنت ) . باوثلا تاصح ةدابملا ىلع ةناعإلا ام دصق اذإ ةحارلا نال , بعتلا ىف هبلطي اک ةحارلا
 مالكا ىف كلذ نامي یاس اک هلي ىنلا عم كوبن ةوزغ دهش هلال . كوبت ةوزغ نم عوجرلا دعب نیلا ىلإ ىموم

 هلي ىنلا هلوب مل كلذ الولو « اقذاح انطف الاع ناك ىسوم ابآ نأ ىلع هب لدتساو ۰ ىلاعت هللا ءاش نإ دعب ايف اهيلع
 « ىلع مث نامثع مث رع هيلع دمتعا كلذلو ۰ هب هاصو ام هتيصوت ىلإ جنحم ملهريذل محلا ضوق ناك ولو « ةرامالا

 نبا لاق « نيفصب مكحتلا ىف هنم ردص الل ةنطفلا مدعو ةلفغلا ىلإ هوبسنو هيف اونمطف ضفاورلاو جراوخلا امأو

 لعجي نأ ىلإ ءادأ ,داهتجا نأ هثم عقو ام ةباغو « كلذب هفصو یضتقی ام هنم ردصإ مل هنآ قلاو : هريغو یرعلا

 نیتفئاطلا نيب دیدشلا فالتخالا نم دهاش ال ) م ومو ردب لمآ نم ةب احصلا راکآ نم قب نم نيب یدوش صالا

 هيلا لآ ام ىلإ ملا لآو « نیفصب

 یموم ىبأ نع هيبأ نع هدر ىلأ نب ديمس نع ینابیشلا نع دلاخ انثّدح ”قادسإ ترم - ۳
 : لاق ؟ یه امو :لاقف ام منصت ةبرشأ نع هلأسف « نولا ىلإ ةثعب هب ىلا نا » هنع هلل ير یا

 « مارح _ركسم لک : لاقف . ريمشلا ذیبن رزالو « لسماا ذیبن : لاق ؟ متبلا ام : ةدرپ ىلأل ثاقف . رزلاو متبا

 ةدرب ىلأ نع عنابيشلا نع دحاولادبعو ريرج هاور

Ettىنا ثر » لاق هبا نع 3 ىبأ ی !لیصس انش دح ف انثدح لم اشو بس ۳46  

 « هللا ینای ؛ ىمو» وأ لاقف . اعواطتو ار الو ارّشب و ارتست الو ارشب : لاف نما ىلإ اذاعمو یسوم ايأ هد

 لاقف . اقلطناف . مارح ركسم لك : لاقف . "عتبلا : لتملا نم ”بارشو « راز : : ريعشلا "نم بارش اهم انّضرأ نإ

 ”مانأف انأ امآ : لاق . (ةوفت هفوفتأو « ىتاحار لعو ادعاقو اف : لاق ؟ نآرقلا أرق فيك : 'ىموم یال ذامش

 اذن « ىسوم ابآ ذامُم رازف « نارّوازتي الم [طاطسف برضو . ىتموق بسنحآ اک « یتمون بستحأف « موقأو

 لوادتل «أطخ ناهذألا ىف رقتساف « هتهوشو غراتلا بتک ىف ةعيشلا هتسد ام فالخ وغو ء ناك للا هيط یھ امانه (۱)
 لر ركسإ ىبأ ىضاقلل ( مصاوقا نم مصاوعلا ) باتك ىت كلذ ییفحت رظنا . مقو ام ريغ ىلع هل مثرارقإو املا اذه غراتلا بتک یناوم

 هيام بطلا نيدلا بع تاقیلبتو ییرعلا



 ثيدحلا ٤۳٤۳ - ۳4 ۳“

 « قع "نیرضال : ذاعم لاق . دترأ مش لس ئدوهب : یسوم وبأ لاقف ؟ اذه ام: لاقف قوم لجر

 و"دج نع ويبأ نع ديعس نع ةبعش نع دواد وبأو رضذلاو مکر لاقو . ةبمش نع بهوو یدتفلا هبات

 در ىبأ نع ”ىناببشلا نع ديلا دبع قرر 5 . و ىلا نع

 همسا یتابیشاو ۰ ناحطلا هللا دبع نبا وه دلاغو  روصنم نا وه ( نع) انثدح ) لف « ىاثلا تيدحلا

 فآ نع هريسفت ركذ دقو « ةلمبم نيع اهدمب ةانثلا نوكسو ةدح ولا رسكب ( عتبلا ) هلق ۰ ذوديف نب نابلس

 دررج هاود ) هلوق . ىلاعت هللا ءاش نإ ةءرشآلا باتک ىف نتا حرش یایو < لسعلا ذيب هنأو هوار ةدرب

 نب دیعس ركحذ نودي ةدر نآ نع قاييشلا نع هابور امهنأ ینعی ( ةدرب ىبأ نع ینابیشلا نع دحاولا ديعو

 ةبيش یا نب نامثع قيرظ نم ليعامسإلا اباصوف ديلا دبع نا وهو ريرج ةءاور امآو . لاق كو هو « ةدرب ىبأ

 دبع ةياور امأو « هب یموم ىبأ رع ةدرب ىبأ نع ىتابيشلا نع ريرج نع امهالک یموم نب فسوب قبرط نمو
 لاق ةبعش نع مهارإ نا وهو لسم نع دخلا فنصاا قاس مْ 0 املصوف دايز نبا وهو دحاولا

 ىدورلا ةصقو ةبرشألا ركذو « امهتعب ةصق هيف الوطم السرم هرکذف « هيبأ نع ةدرب ىبأ نب دیعس اد د

 عيكو لاقو « ةيعش نع ريرج نب بهوو ىدقعلا هعبات » هدعب لاقو . الوأ هيلا انرشأ اک ةءارقلا نع ذاعم لاوسو

 « ةبعش نع هواسرأ ر رج نب بهوو ىدقملاو ميهاربإ نب لسم نأ ىتعي « ديعسنع ةبعش نع : دواد وأو رضنلاو

 وهو ىدقعلا ةباور اماف ء الوصو» ةبعش نع هوور یملایطاا وهو دواد ابأو ليمث نبا وهو رضنلاو اکو نأ و

 یف هيوهار نب قم] املصوف رم رج نب بهو ةاور امأو « ماک الا ىف فلواا اباصوف ورمع نب كلملا دبع ساع وبأ

 سمع ةب رشالا باتک ىف مصاع ىبأ نبا اهدروأو ارصتخم دابجلا ىف فا لا ابلصوف عيكو ةياور امأو , هنع هدنسم

 ليش نب رضناا ةياور امأو . كلذك ةبيش نأ نب ركب ىلأ دنسم ىف یهو < الوطم عیکو نع ةبيش ىفأ نب ركب ىبأ

 نب سفوب قيرط نم ىزورملا هدنسم ىف كلذك ابا وف ىسلايطلا دواد نأ ةباور امأو . بدآلا ىف فاؤملا املصوف

 دواد نآ قبرط نم ىتاسنلا املصو كلذلو « نیثردح هقرف هنکل و « هنع بیبح

 لس ننس و ادث“لح ذئاع نب ”بوبأ نع دحاولا دبع انث“”د> ىلا وه ديل ولا نب ”سابع شو - ۳:۰

 ىلإ زا ا لوز یئس» لاق هنع هللا طر ةكرمشألا وس ی ; لوقي باهش ù "قراط تمم لاق

 ممن : تلق ؟سیق نب وفا دبع اي "تججحا : لاقف حامبألاب ”خينُم لب فا لوسرو هعشبف « یوق ضر

 تلق ؟ایذه "كلعم تقس لمف : لاق . كلالمإك ًالالهإ كيب : "تلق لاق ؟ تلق فيك: لاق . هللا لوسر اي

 ءاسن نم ”ةأرما ىل تطَقَم یتح « تاقف . “ل من « قورلاو افلا نيب ماو « تيبلاب فف : لاق . یس |

 « رع فاختسا ىتح كلاذب انشکمو « سيق ىنب
 « ةلمبملا نيسلابو نوذلا حتفب ( ىمرألا وه) ةلمهم مث ةدح و < (دیل وا نب شایعانئدح ) هلو ۰ ثل الا ثيدحلا

 لو« سابءانئدح م ىناجرجلا یمی دمحأ ىبأ اور قو ‹ اذكه رتکالاو نکسلا نبا ہاور : ىتايجلا لع وبأ لاق

 جمنلا ف ضاہب اکہ (۱)
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 ةدحوملاب ره اع .ىشب سیلو ةمجمملا نيشلاو ةي تحتل اب ele أرق هنأ الإ هم یزورلا درز نآ ةراور قو ۳ هسي

 قرادلا بحاص كلذ لثم مزجو ۰ ةوونلا تامالع ینرخآو ثردحلا اذه یوس ىراخبلا ف هلامو یسدنلا وه و ةلمرلا و

 (دحاولا دیع) هلو . یسدنلا باوصلاو كلذ ىف عزون و « ماقرلا هنأ نيعو ةمجهلاب هطبضف یطابهدلا امأو < علاطملاو

 یرو « هريغر نیوه نس ىحب هما و « ىرصل ىجلدم وهو ؛ ةمجعم لاذ اه دمت ةن اتحتب ذئاع 4 بو و دايز نبا وه

 ن سيق نع نايفسر ةيعش قی رط ند جا ىف هدروآ دنو . عضوملا اذه یوس یراخبلا یف هل سولو 3 ءاجرالاب

 قوتسم كانه هيلع مالكلا مدقتو « هيف ذئاع نب بوبأ خيش لسم

 يآ نع قيص نب لا دبع نب حم نع قاحسإ ن ءایرکز نع نا 027 ان ربخآ نابح 9 بم ۷

 يتأتسكنإ :نميلاىلا هثعب نيحلبج نب ذاع لا لوسر» لاق اهنع للا يضر سابعنبا نع سابعنیالوم دبعم |
 مناف . هللا لوسر دم نآو "شا الإ هلإ ال نأ اودهشب نأ ىلإ مهعداف مم اذاف ؛ باتكلا لهأ نم اموق ٠

 كاذب كل اوعاطآ مث ناف . ةلياو موب لك ىف تاولص س مهملع ضرف دق فا "نأ مثريغأذ تلذب كل اوعاطأ

 كاباف كلذب كل اوعاطأ مه ناف . مبل رقق ىلع * درز مم اينغأ نم نوت قلص مهماع< ضرأ دن هللا “ نأ م'ريخاف

 € باحح نا نيبو هب 7 سیل نان مولظاا 2 ةوصد 5 و ¢ ملاومأ ماركو 7

 تا ”ثءطو تە 5 ةغل تعاطأو «تعاط 0 وط : : ۳۱ دبع وبأ لاك

 نإ وه هللا ديعو ‹ یمو» نبا نون مث ةدحوم م“ هلوأ سك ) نابح ینادح ( هلوق « عبارلا ثيدحلا

 عقو ( تعاطأو تعاط تعرط : هللا دمع وبأ لاق ) )ل ۰ دا هلو ینوتسم ثيدحلا حرش ةم ةيقب عم ةاكرلا

 ىلع هم ها لف هسا هل تعوطف 0 ىلاعت هلوق ریست كلذي دارأو 3 نقسااو رذ ىبأ ريغل ۵ دع) امو اذه

 مم ناف « ذاعم ثب دح ف عقو یذلاو 3 ثيدحلا نم هظما تاو اذإ نآرقلا نم ةبب رغلا ةظفللا ریست ی هئداع

 ىرصيلا نسلا ًارق دقو فلآ دف « اوعاط مث ناف و نيالا نا هرکذ أك هتاور ضعب دنع ناف « اوعاطأ

 لاو , هعواط دن هعناو اذإو « هعاطأ نقف هرمآ لثتما اذا : نیما نا لاق ) هسفن هل تعواطف ) هعم ةفئاطو

 عاط : تيكسلا نب بوعي لاقو . هعاطأ دقف هال یه اذاف , دامن ا هل عاطو © هر > ضيق عوطلا : یرهزالا

 نأ لصاحلاو . عاطأ ینعب عئاط وبف اعوط عوامي هل عاط لوق, نم مهنم : اضيأ ىرمزألا لاقو . ىنعمب عاطأو

 ةزمطلا تاخد وأ 6 هاو 4 قلا هللا أدب )لثم دحاو ىعم ام] ایدءمو امزال امهم لك لمعتسا عاطاو عاط

 او رسف ةخالاب معلا لهآ نم اريدك نال مزال رخآ لعف قمم ةزمه اب ىدعتملا ن وأ 0 ةروريصلا مذاللا قو ةب دم

 ¢ موزللا ینالثلا قو ىدعتلا ىعابرلا ی بأ اهلا ناک ناو اه ذاعم ثددح ق قاللا وهو « داقناو نال ی عاطآ

 اوءاطأ مث ناقد هلوف ىف ماللا نأ یوعد نم ىلوأو ۰ اللق هل وکلا دحا و ىتعع لمفأو لمف یوعد نم ىلوأ اذهو

 لوالا : تطأ و تعط تعط و كلذ دعت هلوقو . ةأكرلا ف ثيدحلا حرش ىف ده نه ءیُش مدقت دقو ¢ ةدئاز كل

 هلوأ ىف فلأ ةدايزب حتما اب ةثئاثلاو رسكلاب ةيناثلاو مضلاب



 ` ۱۳۸۸-۳۹ كيدحلا

 ورم نع ریا ن د لیس نع تباث ىبأ نب ربيب» نع 0 اين دح رخ ْن نالت اشو - 4۴4۸

 لاقف ( الیلخ ها ها را 4 زم ار ) ا حیصا .et یلص ن هما مدق  هدع نا ضر ا نا » رویم نا

 مارا ما نيف تار دل : موق 6

 ةالص ىف ذاعم أ رقف « نم یا دام شن 22 "یبلا "نا » و ر نع دیس نع بیبح نع ةبعش نع ا "داز

 ۰ مه ربا ”مأ نيع تارف : هفلخ لجر لاق ( الیاخ مهارا ألا "زنم او ) لاق الف ءواسنلا ةروس حبصلا

 ال اذاعم نا ( هل . نيمرضخلا نم وهو یدوالا وه ( نومیم نب ورمع نع ) هلوق ۰ سماخلا تبدیل

 ترق : موقلا نم لجر لاقف ) هلوق . ذاعم اهمدق ال نملاب ناک نومیم نب ورع نآل لوصوم ره ( نملا مدق

 فالخم ةدراب رورسلا ةعمد نال اهتعمد تدرب ىأ اهنيع ترقب هنع ىنكو ؛ رورسلا اهل لصح ىأ ( مهار مآ نيع

 ىف لئاقلا اذه ذام» رب رقت لکشتسا دقو . هنيع هللا نا : هيلع یعدم نميف لاقي !ذطو « ةراح اف نزحلا ةعمد

 ةداعإلاب هرم نوكي نأ امإو « رذعي کسب لماجلا نأب ام] كلذ نع بيجأو « ةداعإلاب هرمآ كرتو ةالصلا

 دارملا « هركذف ( ةيعش نع ذاعم داز ) هلق . ةالصلا ىف موعم لغدي مل نکلو مهفاخ لئاقا ناك وأ «لقني مد
 ب ىنلا هثعب اه نملا مدق اع] اذاعم نال ةافانم نیتیاورلا نيب سيلو « اذاعم تعب لس ینلا نا » هلوق ةدايزلاب

 ىلع اریما ناک هنآ ىلع لدي سابع نا ثيدحو . ةالصاا لع اريمأ ناك هنأ ىلع ثيدحلا لدو « ةدحاو ةصقلاف ةصاخ

 كلذ حضوب ام ةاكرلا ىف مدقت دقو ء اضيأ لاما

 عادولا ةحح لبق نيلا ىلإ ديل ولا نب دلاخو مالسلا هیلع بلاط يأ نب "ىلع "تب . سیا - ۱

 نأ نب ”قاحسإ نب فسوب نب 'يهاربإ انثادح لس نب عرش انادح نام نب ادحأ نشرح - ۹

 نما ىلإ ديل ولا نب رخ مم هوا لوسر انہ » هنع لا ىضر ءارتلا تعم قاحسإ ىبأ نع ىبأ ىنثدح قاحسإ

 اک نو يشيل افق يدع نأ مهنم ءاش نم دلاخ بادصأ رم : لاقف هناكم كلذ دعب ياع ثمب مث : لاق

 داء تاوذ قاوأ تمندف لاق “ هعم ضع نميف تاك . لوقيلف

 ثيدح بابلا رخآ ىف ركذ دق ( عادولا ةجح لبق ندلا ىلإ ديل ولا نب هلاخو بلاط ىبأ نب ىلع ثمب باب ) هلوق

 دقو . جملا باتک ىف هيلع مالک مدقت قوام مادر ىفاكع ب ینا قالف ی یا

 هللا لوسرای : تلقف نما ىلإ مقلب ینلا ین » لاق ىلع نع ىرخأ قيرط نم ىذمرتلاو دواد 2 و دحآ جرخا
 هامل تدن مبألا : لاقو ىردص ىلع هدي عضوف : لاق . ءاضقلا رصبأ ال نسلا ثيدح ااو یم م نمأ موق لإ یثعبت

 . ثيدحلا ركصذف « رخالا نم: عمست ىتح امبنیپ ضقت الف نامصخلا كيلا سلج اذإ لعاب ۽ لاقو « هبلق دهاو
 هلي هللا لوسد انثءإ ) هلق ٠ ةلمهم ءاح هرخآو ةمجملا نيشلاب وه (حيرش ) هلوق ۰ ءاربلا ثيدح لوالا ثيدحلا

 (كعم بقعي نا) هو . نا رم اب مگان ةمسقر فا اط)ا نم موعوجر دء) كلذ ناک ( نهلا ىلإ ديلولا نی داخ عم

 ىرابلا جف « ۸ جو م
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 . ىباطحلا لاق اذك. دذلا نم ةوزغ اوبيصيل عوجرلا دعب ركسملا ضمب دوعي نأ بيقءتلاو « قلا ىلإ عجري ىأ

 اذاف ةدم ةرج ىلإ رکسعلا لسرب ةفيللا نأ هلصا و كلذ نم معأ هنأ ربظي ىذلاو . ةازغ دعب ةازغ : سراف نبا لاقو

 هل . ابيقعت هعوجر ىم ىتاثلا ركسملا عم لوالا ركس ملا نم عجرب نأ ءاش نف « مریغ لسرأو اوعجر تضینا

 دروأ: ( هیبت ) 8 اهریرحت ىلع فقأ ل ( ددع تاوذ ) هلوقو , امفیفخ زوج و ةين اتحتلا دیدشتب (قاوأ تسننف )

 «فسوب نب ميهاربإ تم, رفسلا ىبأ نب ةديبع ىلأ قيرط نم ىليعامسإلا هدروآ دقو « ارصتخم ثيدحلا اذه یراخبلا
 اوجرخ مولا نم ان وند ايلف  هعم بقع نم تنکف : ءاربلا لاق » هيف دازف هّقب رط نم یراخ )ا هج رخ أ ینلا وهو

 تاسآف ۰ کم هللا لوسر باتک ماع أرقف انيديأ نيب مدقت مثادحاو افص انفصو ىلع انب لصف ۰ ايلا

 : لاقو هسأر عفر مث « ادجاس رخ باتکلا أرق الم < مبمالساب لر هللا لوسر ىلإ ىلع بتکسف ؛ امیج نادمه

 « ةيراجلا ةصق ءاربلا ثیدح ىف قع) ىبأ نع تاوخ ن صوحالا قیرط نم یذمزنلا دنعو « نادمه ىلع مالسلا

 ىلاعت هللا ءاش نإ هدعب یذلا تبدحا ىف كلذ نايب رک ةاسو

 ی ۳ دبع نع فوحنم ن دی وس 7 ع انثكدح ةدابع نب حور ان لح راش ن رع یم — ۰

 تاق لستغا دقو le ضب تاكو ٤ سلا ”ضيقيل دلاخ ىلإ le 2 ةىنلا ثعب » لاق هيبأ نع دا ۳

 . معن : تاقف ؟ يلع ضفیتأ ةديرب اي : لاق , هل كلذ ترکذ هب ولا ىلع انمدق اهذ ؟ اذه ىلإ یرت الأ : دلال

 « كلذ نم رثك أ سجا ىف ناف « هضنبت ال : لاق

 ما مضو نونلا نوکسو مهمل حب ( فوجنم نب دبوس نب ىلع انثدح ) هلوق « ةديرب ثيدح قاثلا ثيدحلا

 ديوس نإ ىلعو « فيحصل وهو « فوج:م نع ديوس نب ىلع نع » ىسباقلا ةياود ىف عقوو « واولا نوكسو

 ةءاور ىف ( ةديرب نب هّلبا دبع نع ) هلوق ۰ عضواا اذه ىوس ىراخبلا ىف هل سيل ةقث یرصب یمودس فوجنم نبا

 ىأ ( سا ضبقیل ) ديلولا نبا ىأ ( دلاع ىلإ ايلع يب ىلا تمب ) هلوق ٠ « هللا دبع ینئدح » لیعاعالا

 تاةف لستغا دقو ايلع ضنبآ تنکو) ےل . ءسخلا مسقيل د اهرک ذأس ىتلا ليعامسالا ةياور قو « ةمينفلا س

 هجرخأ ىذلا ةدابع نب حود ىلإ قرط نم ليعامسالا هدروآ دقو < ارصتع هدنع عفو اذکم ( یر الآ دلال

 ىلع قطصاف ٠ ءىناا ممقيل دهل ةاور فو « سخا مسقيل دلاغ ىلإ ايلع ثعب , هقايس ىف لاقف هقيرط نم ىراخبلا

 قو. یسلانم ةراج ىأ ةزمه مث ۰ ةنكاس ةيناتحن اهدعإ ةدحولا ردكو ةلمرملا حتفب « ةّئيِؤس همسفنل هنم

 تنگ و : ةديرب لاق ؟ اذه عنص ام ىرت الأ : ةديربا دلاخ لاقف « هسأر رطقي جبصأ مث ةيراج هنم ذخأف و هل ةياور

 : ادحأ هضغبأ مل اضذب ايلع تضيأ » هيبأ نع ةديرب نب هللا دبع نع ليلجلا دبع قيرط نم دمحألو , ایلع شنپآ

 : اس ىنلا ىلإ - لجرلا ىأ  بتتكف ايبس انیصاف : لاق « ايلع هضفب ىلع الإ هبحآ ل شيرق نم الجر تببحأو

 هسأرو جرت <« مسق و سمشن لاق ٠ ىسلا لضفأ ىه ةفيصو ىسلا فو « ايلع انيلا ثعبف لاق ءهسمخي نم انيلا ثءبا |

 « دمع لآ ىف تراص مث « سخلا ىف تراص اهئاف « ةفيصولا ىلا رت لا لاقف ؟ اذه ام نسحلا ابأ اي ؟ تلقف . رطقب

 ىلإ لجرلا بتكف » ليلجلا دبع ةباور ىف ( لب ىنلا ىلع انمدق الف ) ھلو . ۰۱م تمقوف ىلع لآ ىف تراص مث

 ؟ ايلع ضنيتأ ةديرب اب لاقف ) هلوق . « قدص لوتير باتكلا أرقي لعل ىنئعبف یا : تلقف ءةصقلاب 5 ىنلا



 ۷ 4۳۵۱ - ۰ ثيدحلا

 سا یف هل ناف ) هلو ۰ ايح هل ددزاف هبحت تنك ناو د لدلجلا مع ةباور ىف داز ( هضغیت ال : لاق ۱ معن : تاقف

 دازو« ةفيصو نم لضفا سا ىف ىلع لآ بيصنا هديب لمت سفن ىذلاوف ١» ليلجلا ديع ةءاور ىف ( كلذ نم کا

 هللا دبع نع یدنکلا حلجأ قيرط نم ثيدحلا اذه دحأ جرخأو « ىلع نم ىلإ بحآ سانلا نم دحأ ناك اف لاق د

 یاسنلاو اضيأ دحآ هجرخأو « یدع) کیلو وهو هنم انأو ىنم هناف ىلع ىف عقت الد هرخآ ىف دازو هلوطإ ةديرب نب

 ۰ ره : لوق ههجو رمحا دق عل ىنلا اذاف » هرخآ فو ارصتخم ةديرب نب هللأ درع نع ةدومع نب ديوس قب رط نم

 قرط هذهو « لیلا دبع ةءاور و ةيراجلا ةصق هيفو الوطم هجولا اذه نم اجلا شاو «همأو لعف هيلو تنك

 الف « لغ هنأ نظف , مثلا نم ذأ هآر هن ال ايلع ىباحصلا ضفبآ اء] : یورما رذ وبأ لاق . اضعإ ابضعب ىوقي

 دحآ هچرخآ ىذلا ثيدحلا ردص هدعبي نكل « نسح ليوأت وهو . ها هبحأ هقح نم لفأ ذغأ ةنأ لپ ينلا هلعأ

 ديغب ةيراجلا ىلع "ىلع عوقو لکشتسا دقو . هضغإ نم مه قلم ىناا ىهب لاو رخآ ىنعم ناك ضغبلا بیس لعاف

 ۴ أريتسي ال املثم نأ ىأرو غلاب ريؤ اركب تناك انآ ىلع لومحف لوالا امأف « هسفال هتمسق كلذكو 0 ءاريتسا

 اهاع عقو مث ةليلو موي دعب تربط مث هل اهتروريص بقع تضاح نوک نأ زوجي و « ةءاحمهلا نم هريغ هيلا راص

 « مهتم وهو ةيعرلا نيب مسق اذإ مامالاک همسقي امف كيرش وه نم كلذ لثم ىف ةزئاج ةمسقلا امأو « هعفدي ام سیو

 ءارذع نوکت نأ لامتحال لوألا نع باجأو « ىتاثلاب باطلا باجأ دقو . هماقم ماق مامالا هبصن نم كلذ ك-ذ

 2 هللا لوسر یاب لع ىردلا زاوچ كثيدملا نم ذخ وب و 1 اف ءارى ال نأ هداهتجا ءادأ وآ غولباا نود وأ

 حاكتلا باتک ىف روسلا ثيدح ىف عقو امل اهلع جيورتلا فالخم

 ىبأ نب نمحرلا ”دبع انث دح ةمربش” نب عاقمقلا نب ةرامع“ نع دحاولا دبع انئدح ةببتق شو - ۱

 نما نم 2 ۳3 لوسر یا هنع 21 ىضر بلاط ىبأ ی ع ”ثعل ۱ لوقي "یردالا سن با 075 لاق معن

 « سباح نب عرقأو «_ردب نب ةنييع نيب :رفن ةميرأ نیب ام سف لاق 6 اپمارب نم "لمحت ظورقم مدأ ىف ةبيح ذب

 لاق ؟ ءاستو احابص ءامسلا ربخ یبتاب « ءامسلا ىف نم نیمآ اناو یونمأت الأ : لاتف یک يلا كاذ ابف . ءالؤه

 : لاقف رازإلا رمشم « سا زا یتولح . ةيحللا ثاكع ةببجلا زشان « نینجا ف رشم « نينيتلا ئاغ لجر ماقف

 لاق . لجرلا ىو من لاق ؟ هلل تی نأ ضرالا له قحآ دل وأ : كليو : لاق . هللا قتا : هللا لوسراب

 نم 31 : اخ لاقف . لص ”نوكي نأ ا ؛ ال : لاق ؟ تن برضآ الأ « هلا "لوسرای : دياولا ی اخ

 . مهن وطب قشآ الو سانلا بواق بأ نأ حوا 15 هب هلا لوس لاق . هلق ىف سیل ام هناسلب لوقي لّعم

 مرجان زواج ال ابطروفا باتک ولت موق اذه "یفثض نم جک هنإ : لاقف فقم وهو هيلإ ظن 0 لاق

 « دوم لتف مهنلتفال مهتكردأ نا : لاق هاو ام زا مسل قار اکن دا نم نوفاك



 یزافلا باتك - 4 ۸

 ةدحوم اعهنيب ءارلاو ةمجعملا مب ةم ريش نبا (عاقمقلا نب ةراهع نع ( هلو « دیعس نآ تدح ثل ٠لا ثيدحلا

 دینصآ ( ةبيهذب ) هلوق . ةلموملا نوكسو نوثل مذنب ممآ و « دايز نبا وه ( نمحرلا دبع انثدح ) هل ٠ ةنك اس

 « ارت تناك امل رظن هيفو : ةمطقلا ىنعم ىلع : ىناطخلا لاقو « ةلمجا وأ ةفئاطلا نعم ىلع اهثنأ هنأكو « ةبمذ

 ىف ) هلوق . ريغصت ريغب' نيتحتفب « ةبهذب » لسم نم خسنلا مظعم قو « تاذللا ضمب ىف بمذلا بای دقو
 ندمملا بارت نم صاخت مل ىأ ( امیارتنم لص مل ) هلوق ٠ ظرقلاب غوبدم ىأ ةلاشم ةمجعم ءاظب ( ظررقم مدأ
 نب ةنييع وهو . ىلعألا هد بسذ اذک ( ردب نب ةنيبع نيب ) هل . كيسلاب اهصيلختو اربت تناك امنأكف
 فلالا اذ نأ ىلع دهاش هيف : كلام نبا لاق ( سباح نب عرفأو ) هلوق . ىدازفلا ردب نب ةفيذح نب نصح
 : برعلا نع هيوبيس کح دقو ءةرورض الو ةهاضإ الو ءادن ريغ ىف هنع ناعزني دق ةبلاغلا مالعالا نم ماللاو
 عرقالاو ةئييع ركذ مدقت دقو « ةيدءجلا ىف ۱) ىدمجلا ةنبان و ىرادلا نيكسم لاقو « كرابم نينئا موي اذه

 مع فآ نبا نع قورسم نب ديعس قيرط نم ديحوتلا ىف ابو ءايبنالا ثيداحأ ىف ىضم دقو . نینح ةوزغ ىف

 ةياور قو ۰ ىئاطلا لملم نبا ىأ ( ليخلا ديزو ) لوق . « ىعشاجما مث لظنحلا سباح نب عرقالاو » ظفاب

 « هل تناك ىتلا ليخلا مئاركل ليخلا ديز هل ليقو « ناف یہ دححأ مث ىقاطلا لا دز نيدو » قو رس٥ نب دیعس

 عبارلاو) هلوق ۰ ینلا ةايحح ىف تامو همالسإ نسخ لساف هيلع ىنثأو ماللا لدب ءارلاب ريخلا ديز قلم ىنلا هاو
 ةياور ىف مزجو ٠ ىرماعلا وهو ( ليفطلا نب ماع امإو ) ىرماعلا ةثلثملاو ةلمهملا مضإ ةئالع نبا ىأ ( ةمقلع ام

 ةسايرلا عزانذی ناكو « سماع ىنب راکا نم وهو بالك ىنب دحأ مث ىرماعلا ةنالع نب ةمقلع هاب قو رسم نب ديعس

 نب ساع ركذو . هتفالخ ىف اهب تاف نار وح ىلع رع هل مد او ؛ همالس) نخل ةمقلع لسو « ليفطلا نب ماعو وه
 ةياور قو « هما ىلع فقأ مل ( هباصأ نم لجر لاقف ) هلق . كلذ لبق تام ناك هناف دحاولا دبع نم طلغ ليفطلا

 ۲ مهفلأنا امنإ لاقف « انعديو دجت لها دیدانص ىطعي  اولاقو راصنالاو شيرق تبضغف » قورسم نب ديعس

 ینیت أي « ءامساا ىف نم نيمأ انأو یونمأت الأ لاقف ) هلوق . سيئرلا وهو دیدنص عج نونلاو ةلءهملاب دیدانصلاو

 ذع رک ذی یذلا ىجراخلا لوق بةء كلذ لاق ۱«] ولع هنأ قورسم نب ديعس ةباور ىف ( ءاسمو احايص ءامسأأ ربخ

 ىف فلتخاو . ام اهطاخ نم مو . نینح ةوزغ ىف ةمدقتاا ةصقلا ريغ ةصقلا هذه ( هيبنت ) . ظوفحا وهو « اذه
 فئص ىقهعضي هنأ هصئاصح نم كلذ ناكو « سا نم ليقو . رظن هيفو « سخا سمن تناك : ليقف ةبيهذلا هذه
 باتک ىف « ءامسملا ف نم » هلوق ىلع مالكلا ىفأيسو . دعب وهو ةميتغلا لصأ نم ليقو . ةحاصلل فاذصالا نم

 هينمغ نأ دارملاو « روغلا نم لعاف نزو ةيناتحتلاو ةمجعملا نيغلاب ( نينيعلا راغ لجر ماقف ) هل . ديح وتلا

 « امهزراب ىأ ءافو ةمجعم نيشب ( فرشم) لوف . ظوحجلا دض وهو « ةقدحلا رعقب نيتقصال امهر جاع ىف ناتلخاد
 ديعس ةياور ىف <« اههفت رم یآ یازو ةمجهم نيشو نونب ( شان ( هلو . ندخل ىلع نافرشلا نامظعلا ناتنچولاو

 ) نقول ) هلوق . هلوحام ىلع عفت هنا ىأ ءونالا نم لعاف نزو ىلع ةانامو نوذب <« نييجلا *ىلاذ ١ قورسم نبا

 ‹ اهتوقلحال مروعش نورفوي فلسلا ناكو ۰ قيلحتلا م امس جراوخلا نأ رخآ هجو نم ديحوتلا رخاوآ ىف ىنأيس

 ٠ یدملا هعباتو » خلا شعب ىف : قالوب ةعبط شاه ىف (۱))



 أ 1۳6۲ - ۳۵۱ ثيدحلا

 ديمس ةياور قو ( هللا قتی نأ ضدالا لما قحأ تسل وا ) هل . مهسوءر عیج قلح جراوخلا ةقيرط تناکو

 تامالع فاع رص مده اک یمیملا ةرصب وا وذ وه لجرلا انهو « هتیصع اذإ هللا حطب نمو لاقف و قورسم نبا

 نإ صوف رح هعسأ ل.ةو ؛ لیهسلا هحجر و عفان هما دواد یآ دزعو « ىردخلا كرعس ىبأ نع رخآ هجو نم ةوبنلا

 ةيلس ىبأ ةياور ىف ( دياولا نب دلاخ لاقن ) هلوق . نيدترملا ةب اتسا باتک ىف كلذ ريرحت ىأيسو ؛ ىدعسلا ريهز

 . كلذ ىف لأس امم لک نوک نأ لامت>ال ةياورلا هذه هيفانت الو « رمع لاةف ١ ةويألا تامالع ىف دیعس ىبأ نع

 كلام نبا هيلع هين ؛ ىنع لامعتسا لما لامعتسا هيف ( ىلصي نوکب نأ هلعل ءال لاق ؟ هقنع برضأ الأ ( هلو

 نونب ( بقنآ نأ ) هل . رظن هيفو لتقب ةالصلا كرات نأ ىلع موبفلا قبرط نم ةالد هيف ليق « ىلصي » هلوقو
 دق تاک ناو هلتق نم امنا : ىطرقلا لاق « ممرومآ رهارظب ذخآ نأ ترمأ امن ىأ ةدحوم اهدعب ةلبقا فاقو

 لاو. “یا نب هللا دبع ةصق ىف هريظأ مدقت اک « ىلص نم اجس الو هب امصأ لقي هنأ سانلا ثدحتي الثا لئقلا بجوةسأ

 « ةمسقلا ىف لدعلا كرت ىلإ هبسأ اتو « ةوبنلا ىف نمطلا لجرلا نم موفي مل قلم ىنلا نوكي نأ لمتحم : ىدذاملا

 مل هليل وأ ءرئاذصلا عوقو زاوج ىف فاتخاو . عامجالاب رئابكلا نم نوموصعم ءايبنالاو « ةريبك كلذ سولو

 هخبآو . یبتنا . مدلا هب قارب ال دسجاول رخو « دحاو هلع هل ةن لب « هنع كلذ تب م هنال لجرلا اذه بتاعي

 هلق . مدقن ام باوصلاف « هلق ىف هونذأتسا ىح كلذپ الا ىف هبطاق , دماي لدعا » ثيدحلا ىف هلوقب ضایع

 ةين ات هرخآ ىفو ةنكاس ةزومهم ةين ات اهبنيب تيزوكم نیتمجعم نيداضإ رتک لا اذک ( ءىطدض نم جرخ )

 نا مزو ٠ بقعلاو لسفا هب دارلاف ةمجعملا داضل اب اماف « نيتامبم نيداصب ییهشکدا ةباور قو » اضیا ةزومرم

 ىف قورسم نب ديعس ةياور قو ٠ لیدنق نزوب دلاب ىور هنأ ريثالا نا کحو . هانمع ةلمهملاب یذلا نأ ریئالا
 قورس» نیدیعس ةياور ىف (ابطر هللا باتک نولي ) هلق . اذه بقع نم وأ اذه ءیضثض نم هنأ .این الا ثيداحأ
 ىف ( نيدلا نم نوقرء ) هْلَو . ةوينلا تامالع ىف هحرش مدقت ( مرجانح زواحيال ) هلق . « نآرفلا نوءرقي »

 نوجرخ ما دارملا نا : لاقو « ةءاطلاب انه ندلا لوأ نم ىلع در هيفو « مالسالا نم » قورسم نب دعس اور

 نأ رهظي ىذلاو . ءافالا نومیطیال اوناک نیذلا جراوخلا ةفص هذهو « ةيمرلا نم مهسلا جرخ ا مامالا ةعاط نم

 نم نوجر كلذ مهاعفب مهنأو رجزلا جر مالكا جرخو ۰ ىرخالا ةياررلا هترسف اك مالسالا نيدلاب دارملا

 ربخأ اء وهو « ناثوالا لهأ نوعدیر مالسالا لهأ نولتقب » هتيارر ىف ورسم نب ديم دازو . لماكلا مالسالا
 قورس» نب ديعس ةءاوز ىف (دوم لتق مهنلنقا9ل مهتكردأ نا : لاق هنظأو) هل . لاق اک عقوف تابیفاا نم مو هب
 هنأ عم « مهناتقآل مهتكردأ نا » هلوق لکشتسا دقو « حجارلا وهو هيف ددرتر مو ءداع لتق مهتانقال مهتكردأ نهاد
 كلذ رهظ نكي لو « فيسلاب نيلسملا مهضارتعاو مهجورخ كاردإ دارأ هنأب بيجأو « مباصأ لتق نع ادلاغ ىبن
 لدتسا و ؛ «ةويالا تامالع » ىف كلذ ىلإ ةراشإلا تقبس دقو « روپشم وه اک ىلع نامز ىف رپظ ام لوأو « هنامز ىف
 نيدترملا ةاتتسا ىف اهنم ءىشب ماملالا ىتأيسو « لوصألا ىف ةريبش لأسم یهو « جراوخلا ریفکت ىلع هب

 يقي نأ ايلع يي بلا "ما » باج لاق الا لاق جرج نبا نع "هاربا نب "سلا نشر - ۲
 هنع هللا یر بلاط ی ن ل مدقق راج لاق ٍداطع لاق جرج نا نع ركب ی دمع دار . 6 همارح| ىلع



 یزاغلا پاک _ 1 ۷.

 امار ماو دهأف : لق.ٍْ ىبلا وب لهآ ام : لاق ؟ ىلعاي تنها مع : قص "یا هل لاق , هتبامسي

 « ایده لع هل یدهآو : لاق . تنأ اک

r ۵۳نال ركذ » هنأ ركب انثدح لب وطلا دیح نغ لّشسفل ن رشب اين د دسم اش -  

 الف همم وب انللهأو "جلب قي ائنلا "لهأ : لاقف « ةجحو ةرمشب لهأ جب بلا نآ مهثثدح (دنا نأ رع

 ىبَأ نب لع انيلع مدقن « یادم هتك وبدلا مم ناكو «ةربع اهلتجیلف یده "هعم نكي مل نم : لاق ةكم انمدق

 : لاف نیا هب "نما اب ”تالدأ لاف ؟ كاله انعم "ناف « تالهأ ۳ : کک یبلا اقف ١ احاح نملا نم بلاط

 « ابد انعم ناف كسمأف

 ىف نيروكذملا ندنل اب مدقت دقو « عادولا ةجح ىف حلا ىلإ نیلا نم ىلع .ىجب ىف راج ثيدح عبارلا ثيدحلا

 ال نملا ىلع هتيالو ىنمي ةلمباا نيسلا رسکب « هتیامسب ىلع مدقو انه هلوقو . كانه هحرش مدقتو « جملا باتك

 نب لضفلا بلط ةصق ىف لسم حيح ىف تبث اک كلذ هيلع مرحي ناك هنال : هريغل ايت یووللا لاق . ةقدصلا ةءاعسب

 لعأ هللاو « سانلا خاسوأ اهنا » لكي ىنلا هل لاقف ‹ ةقدصلا ىلع الماع نوكي نأ سابعلا

 ةصاخلا ىذ ”ةوزغ . ساپ - ۲

 لاقي ةياهاجلا ىف تيب ناك » لاق ريرج نع سيق نع "نایب ا دخ فلاح انك يع د کشف او - ۰

 ىف ؛ترفنف ؟ ةصلخللا ىذ نم ینح ر الأ : هلم ىبلا ىل لاقف . ةيماشلا ةبمك-لاو ةيناملا ةبمكتلاو ةصتفلا وذ 4

 « "سهألو ال اع دف « ”هتربخأد هب یبلا تيتأف . ه دنع ان دج نم انلتقو “ءان رسكسف کار نیسخو ام

 هنع ا یر ريرج یل لاق : لاق سيق انث لح ”ليعامسإ ایک دح یی ایک د ح ىنثملا ن دحم ازم - ۳+

 نیسخ ىف ”تقلطناف « ةيناولا ٌةبمكسلا یسی منع ىف اقيب ناكو  ةصلخلا ىذ نم ى رت الأ : ب ہلا یل لاق »

 را تیر ىتح ىردص ىف برضف « لیلا ىلع "تبث ال تنکو ليخ باعا اوناكو سجا نم سراف ةثامو

 ىلإ تب , ءاهق رو اهرمكف املا قلطناف . ادم ایداه جاو هی ملا : لاقو ىردص ىف هباسأ

 : لاق . برجأ لج اهنأک اہک رب ىتح كتئجام "قاب كئعب ىذلاو : ريرج لوسر لاقف « هب ٹا لوسر

 « تارم "سم اهاجرو سا ليخ ىف كرابف

 نع سین نع دلاخ ىبأ نب ليعامسإ نع ةماسأ وبأ ارا ىموم نب ”فسوب اشو - ۷

 ةئامو نيسم ىف ”تقلطناف ٠ ىلب : تنقذ ؟ ةصلخلا ىذ نم یمن الأ . الك هللا لوسر ىل لاق » لاق ريرج



 ثيدحلا ٤۲۵ - ۳۵۷( ۷1

 هدي برضف « ا یدل كلذ نركذف : لیلتا ىلع تی ال ”تدكو ليخ باحصأ اوناكو "سه نم سراف
 ۰ م as لإ ت هاا ےب 2 5 “۾ .

 سرف نع تءاو ام : لاق . ای دېم يداه هل جاو « هتي مولا : لاقو یردص ىف مدي را تیار ی ىردص ىلع

 امف رغ اهاتأف : لاق . ةبمكلا هل لاقي « دّبعت“ بصن هيف ةليحيو ملک نملاب نيب ةصلدلا وذ ناكو : لاق . "دم

 ۳ لوسر لو "نإ : هل ليقف 6 مالزألاب ”مرسقتسإا لر ع ناك "نوا ریرج مدق الو لاق 7 اهرسكو رادلاب

 اهر یککسقل + لاق ريرج هيلع فقو ذإ اهب ب رضب وه اميبف : لاق . کن برص كيلعر دق ناف « انهاه ياب

 چا ند العر ورع افق ۳ . دبشو اهسکسف : لاق . كقنع نب رضال وأ هلل الإ هلإ ال نأ نّدمشعاو

 "قلاب كتمب یففاو « هللا لوس راب : لاف هم یبنا ینآ ادف . كلذب ءرشبب بلكي بتلا ىلإ ةاط زا ابأ ینکسی

 « تاّرم سخ ااجرو سه ليخ ىلع ب یہا كل ربف لاق « ب رجأ لج اهنأك اهلك رت یتح تفجام

 «هیناث ناكسإو هلوأ حتف درد نا ىكحو « ةلمبم اهدعب ماللاو ةمجملا ءاخلا حتفب ( ةدلخلا ىذ ةورغ ) هلق

 « قیقما زركت رحآ بح هل تابن ةصاخلاو ٠ روشأ لوالاو هينا مضد هلوأ حتفب ليقو  ابض ماشه نبا یکحو

 نأ درملا حو « ةملخلا وذ منصلا مماو ةصلخلا تيبلا مسا ليقو « متصلا هيف ناكىذلا تيبلل مسا ةصاخلا وذو

 سراف دالب ىف ناک هن] لاق نم موو « مخ ضرأ نم تالعلا اهل لاقي ةدلبل اعماج ادجس» راص ةصلخلا ىذ عضوم
 ىبأنبا وه سيقو « رشب نبا وهو ةفيفخ ةيناتحت مث ةد- وم نایب و « ناحطلا هللا دبع نا وه ( دلاخ انثدح ) هلو
 نزو ةثلثمو ةمجعمب معثخ ىف ناك هنأ اهدعب ین ةاورلا ىف ( ةصاخلا وذ هل لاقي ةيلهاجا ىف تيب ناك) هوق . مزاح

 ءارلا فيفختو هلوأ رسكب شارإ نبا ىأ نونلا نوكسو هلوأ حتفب رامتأ نب معثخ ىلا نوبسننپ ةريهش ةليبق رفعج

 رازن نب ةميبر ىلإ ممسن ىهتي لثاو نبا ىأ ىاز اهدعب نونلا نوكسو ةلءبملا ملقب زثع نبا ةمجعم هرخآ قو
 اعوف مم نتفلا باك ىف نيخشلا دنع ةر ره یا ثردح ىف ةصلخلا ىذ ركذ عقو دقو , شبرق دج راز' نب رضم ةوخ]

 یذلاو . ةياداجلا ف سود هدبعت الص ناكو « ةصلخلا ىذ لوح سرد ءاسن تايلأ برطضآ ینح ةعاسلا موقت ال »

 نوپسانی هو ةر ره ىنأ ةل.بق اسود نال امهداحنا ىلا ريشي ىليوسلا ناک ناو بابلا ثبدح ىف دارملا ريغ هنأ ىل ررظإ

 مهتلبف دزالا ىلإ مسا ىهتني ؛ نأرهز 4 هللا ديع نبا ةثلثم ةنك اأ لادلا دعرو ةلمهملا مطب ناثدع نب سود ىلإ

 دق ىلا نب ورمع ناكةريره ىنأ ثيدح ىف دارملا ةصاخلا اذ نأ ةيحد نا ركذو . دلباو بسنلا ف نيابن ممشخ نيبو
 دق اوناكف ممثل ینلا امأو « هدنع نوصذ و مامنلا ضب هيلع نولعحيو دئالقلا هل وياي اوناکو « کم لفسأ هبصن

 (ةيماشلا ةبمكسلاو ةيناملا ةبعكلاو ) هلوق . لعأ هللاو . ددعتلا ىوقو قارتفالا رهظف ةيحكلا هب نوهاضي اتيب اونب

 نمل ةبسنااب مارحلا تيبلا ةيعكلاو « ةيمك-ل ةاهاضم كلذب اهومس « طقف ةيناملا باوصاو طلغ وهو ليق . هيف اذك

 ةءاورلا ىف ىذلا نأ ىل رهظي ىذلاو . اههنيب اقیرفت ةيناع هدنع ىلاو ةيماش هکع ىلا | ومسف ةيماش نملا ةبج نوكي

 یک دقو « ماشلا لباقم اماب اوج مهنأ رابتعاب ةيماشلاو نيلاب اهنوك رابتعاب ةيناولا اهل لاقي ناك اهنأو باوص
 لاقي ناك ىنمملاو لاق « ماهمإ هيفو لاق . واو ريغب « ةيماشلا ةبعكسلا ةياهلا ةبمكلاو » تاياورلا ضعب ىف نأ صايع



 ىزاغملا باتک ۽ ۷

 هلوق : هريغ لاتو نوا واولا تريث عم كلذ ةدارإ ناف هتلق ام ىوقي انهو « اذكه ةراتو اذنكم ةرات ۵
 لاح ةلمجاو هربخ ةيماشلاو أدتبم ةبعكلا ليقو « ك ىلا ىه هريدقت ربخلا فوذح أدتبم ,ةيماشلا ةيعكلاو »
 لاقي ناك » باوصلا نأو ةدئاز «هل » نأ نيبوحنلا ضءد نع لیپسلا ىكح و « ريغال ةيما.شلا یه ةيعكلاو ىنعملاو
 تسيلو : ليهسلا لاق , سكعلاب وأ قيتملا تيبلل ىأ « ةيناهلا ةبمكلاو د ديدجلا وبلا اذ ىأ « ةيماشل ةبمكلا
 قیتعل نيتفصاا ىدح] یا ةينادلا ةبعكلاو ةيماكلا ةبعكسلا هلجأ نم لاقي ناك ىأ لجأ نم ىم ماللا ام و, ةدايز هيف
 ىف تناك اهنال كلذب اريرج صخو نمآلا نمضتي بلط ماللا فيفختب وه ( نح رت الأ ) هلو . دیدجل ىرخالاو

 ءاقب نم ب ىنلا بلقا بم .یش ناك امو « بلقلا ةحار ةحارلاب دارلاو « مهفارشأ نم وه ناكو هموق دالب

 بَ ىنلا ىلع مدق » لاق بزاع نب ءاربلا ثيدح نم « لک الا م ق كاملا یورو . لامت هللا نود نم هب كرش ام

 ىلإ اوب نآ اوآ مینا هريخأف مەخ ینہ ن نع هلأ سف « هللا دبع نب ر رج ريشق یب و ةليجب ىنب نم لجر ةئام

 مثوعديف م هدخ لا ریس نأ هماو راصنالا نم ةثاع الث هعم بدن و « هعم ناك نم ةماع ىلع هلمعتساف « مالالا

 ( ترفنف ) هلق . فیسلا مف عضو الإو « ةصاخلا اذ مومنص مدهو مهنم لبق مالسالا ىلإ اوباجأ ناف ٠ مايأ ةئالث
 نويت ىأ « لع باعا اونا و » اهدعب ىتلا ةياورلا ىف داز ( ابک ار نيسمخو ةئام ىف ) هلوق . اعرسم تجرخ ىأ

 نإ املعاف « ةثامعيس اوناك مه :أ ىنارإطلا ىف ةفيعض ةياور ىف عقوو « ليلا ىلع تدمآ ال تنکو » هدعب هلوقل الع

 كلذ نم رثكأ اوناک مبنا « 0 نبال ةباحصلا باتک » ىف تدجو مث : اعابنآو ةلاجر دئازلا نوکی ةظوفم تناك
 ىف نيعءالا یذ نب جاجحلا مدقو هموق ىف رب رج مدقو : لاق « ةئامسخ ىف دقو هنأ ىلا ةبرغ نب سيق نع رکذف

 ريرج موق مث نيسخلاو ةئاما نأ. كف ٠ ممثخ ىنب انوزنف « مريغو راصنالا نم ةثامالث انيلا مضو لاق « نيتئام

 اوناك نيس نا ةبرغ نب سیقو ريرج طهر نم ناك نم ةئامعبس امف ینا ةباورلا ناکو مهعابتأ نيتئاملا ةلكستو

 تيل یا ( هان ردكف ) هلو . رنک الا هطيض ةدحوم اهدءإ ةلموملا ءارلاو ةمجءملا تب ةب رغو « ةدحاو هليبق نم

 ىذلا ريخأ ىذلا نأ ةريخالا ةياورلا قو « هيف اذك ( هتريخأف لم قلي ىنلا تيت فر هلوق . دعب هف ثحبلا یت اسو

 1 مو رحآ نزو ةلبع ( سحاژو انل اعدف) هلق . اذاجم ريرج ىلا بسن هتأكف ٠ ما كلذب يَ
 الا تيد سأ ةأرما ةلیمو < راعا نب ثوذلا ن سها ىلإ نوبستني ر رج طهر 5 هک و ةدحوملا حتفب ةليحي

 نوبسنب انه ةدارم تا سجا امل لاقي ىرغخأ ةليبق برعلا فو . رام ىلد اضيأ میس رادهو ‹ ةدوبشملا ةلببقلا

 « تام سم الاجر و سا ليخ ىف كرايف » هذه دعب ىلا ةياورلا ىف عقوو . . رازت نب هعيبد نب ةعيبض نإ ا ىلإ

 .« ةكربااب سحال اعدف , دلاخ ىبآ نب ليعامس] نع باهش نبل ةباور نم ليعامسالا دنع عقوو . ةكربل اب م اعد یا
 دنع ءارا كادح یف ( یردص ىف هعباصأ رثأ تر ینح ىردص ىلع برضف ليخلا ىلع یتبثا ال تنکو ( هلوق

 ههجو ىلع اماسرأ مث هسأر ىلغ هدي عضوف هنم اندف « ىنم ندا : لاقف علقلا لب هللا لوسد ىلإ ر رج اكشف » احلا
 «لوآلا لوق لثم لوقي وهو هتيلأ ىلإ تهتنا ىتح هرهظ ىلع اهلءدأو هسأر ىلع هدي عضو مث هتناع غلب ىتح هردصو

 ىذلا : ىورهلا ديبع وبأ هطبض نيتحوتفملا ماللا مث فاقلاب علقلا : ( ةدئاف ) . ةكرابملا هديب كرم كلذ ناكف
 برحلا دنع تبث ال همدق تناكاذإ مک اب مدقلا عاق لجر : ىرهوجلا لات « هلوأ رسکب لبقو < جرسلا ىلع تبث ال

 لع اراصتقاو ةءاايم : ليقف « تارم سم د هلوق ىف ةكحلا نع لو . هجرس نع علقتی ناك اذا ةعلق نالفو



 ثيدحلا 1۳۵۵ - ٩۳۵۷ ۷۳

 ءاعدلا رك ىف ديك أتلا دارأ مث . اعم امل وأ لاجرلا و ليخلل اعد نوکی نأ لاتحا ىل ربظ مث « بولطم هنال رتولا

 كلذ عوج ناکسف « اثالث نيفنصلا نم لكل لكسيل نييرخأ نيترم لسيخللو « نيب رخأ نيتىم لاجرلل اعدف , ائالث

 « ايدبم نوكي یح ايداه نوکبال هنآل « ريخأتو مدقت هيف ليق ( ايدبم ايداه هلعجاو هتيث موللا) هلوق . تام س*

 كراب و » دازو « نيترملا ىف هيلع هدي رارم لاح ىف كلذ لاق هنأ ءاربلا ثيدح ىف عقوو « الكم الءاک هانعم ليقو

 « لسم دارفآ نم « ایدیم ايدا هلعجاو م هلوق نأ یضتقب « فارطالا » ف یزلا مالك : ( هیت ) ۰ « هتیرذ قو هيف

 نم امف ايف راثلا رو اههادب مده ىأ ( اهقرحو اهرسکف ( هلو . نیر رط نم انه تبث هنال كلذک سیلو

 ةصقب ةصاخلا ىذ ةوزغ ىف هنصق داحتاب رعشي ( حلا نهلا رج مدق الو ) ةشا لا ةياورلا ىف هلوق ٠ بشخلا

 ىذلا ببسلل نملا ىلإ ابهاذ رمتسا ارشبم هلوسر ل.راو ةصاخلا ىذ ىمأ نم غرف ال هنأدكو ؛ نا ىلإ هباهذ

 هلوقب كلذ هلا مرح دقو < شوا ريخ نم هل عف ديرب ام بيغ جرختسي ىأ یهاتسی » لوقو : باپ دعب رک دیس

 نأو « ةصاخلا ىذ دنع نومسقتسی | وفاك م٣آ ىاهيصالا جرفلا وبأ کحو 2 مال زالاب اوسقتس نأو  لامت

 : دشنا و ةراججلاب هامرو ملا بسق « هرکی ام هل جرفع هدنع مسقتسا هيبأ رأثب بلطي جرخ امل سيقلا أسما

 اروز ةادملا لتف نع هنت مل اروتوملا صلخلا اذاي تنك ول

 هدنع نو«سقدسإ او رهتسا مهنأ ىلع لدي بایلا ثيدحو : تلق . مالسالا ءاج ىح دعب دحأ هدنع مسقتسإ لف : لاق

 هلو ۰ ريرج هرجز ىتح لسأ نكي مل وأ ميرحتلا هذلبب مل كلذ دعب هدنع مسقتسا ىذلا نأكو « مالسإلا اهن ىتح
 ثينأت ءاه فا الا دعبو ةلمم اهدمب .ارلا نوكسو ةزمهلا حتفب ( ةاطرأ ابآ ىنكي سه نم الجر ريرج ثعب مث )

 داصاا لدب ةلممم نیس «نیس> » هتأور ضعبل و < لسم حی ف یمسم عقو ‹ ةعمب د نب نيصح اذه ةاطرأ ىبأ مساو

 «نيصح نب عيب » لاقف ةاورلا ضعب هبلقو . هيناث نوكسو هلو ركب « نصح د ها“ نم مهنهو « فيحصت وهو
 هل رآ ل لي فاك وهو «روزالا نی ماع نبا وهو ةعيبر نب نصح ةاطرأ وبأ باوصااو «قاطرا و هام نم مینو

 imp باهذإو اهتنيز عزن نع ةبانك وه .ةدحوأ أو مجاب ) برجأ لمج امأك) هلق . ثيدحلا اذه ف الإ اركذ

 اف عقو امل ءادوس تراص ابنأ ىلإ ةرامثإ . هبرج نم نارطقلاب ىلطلا لمبا لثم تراص اهتأ دارملا : ىباطخلا لاقو

 « ةدحوملا لدب ءافو ءارلا لد واوب «فوجأ » ددسم ةياور اهنإ ليقو « ةاورلا ضعبل عقوو . قررحتلا نم

 ىنعم لاطب نبال عقوو . رهاظلا ىف هربك عم فوجلا ىلالا فوجآلاو « ىنعم ريغب ةروص تراص اهنأ ىنعملاو

 : لاقو ضايع هركنأو « ىطقر سلا تباث نع ءاكحو ضيبأ ىأ فرجأ هلوق یاعمو . دوسآ یآ برچا هلوق

 ء دوسالا ىنعم داضر هنآل لوقف ضیا فوج ریست راكنإ دارآ ناف « لاق اذک < یعلل داسفإو فيحصت وه

 ظفل راکن] دارآ ناو « ضيبأ هن وكب فصوي فیکف هيف ةلاح ال دوسآ هرثأ ريصي قرع ىذلاو ابقرح هنأ تبث دقو

 سانلا هب نتّدفي ام ةلازإ ةيعورشم ثيدحلا فو . هتررق اک هيف ءیشال ایلاع راص هنأ دارملا ناف هيف داسفإ الف فوجا

 ةلاتسالاو « منم وه نه ريمأتب موقلا سوفن ةلاتسا هيفو . اداج وأ اناويح وأ اان ناک ءاوس هريغو ءانب نم

 ةياكن ىف ةغاايملاو « دحاولا ربخ لوبقو « برحلا ىف لیلا بوكر لضفو « حوتفلا ىف ةراشبلاو ءانثلاو ءاعدلاب

 هيفو . ثالثلا زواجي دقو ارتو وعدي ناكهنأو « هئاعدو را ىبنلا دي ةكربو « هموقلو ريرجل بقاتمو « ودملا

 یراب" عف « | ۱۰ - م



٦ VEىزاغملا باتك  

 وهو « كلذ ىضتقا ین ةداب زلا نأكو « بلاغلا ىلع لمحيف « امالث اعد اعد اذإ ناك م سآ لوق مومعل صم

 منم م نيذلا موقلا عم ايس الو مالسالا رصنو رفكلا ضحد نم هودمتعا ام سمأ ىف رهاظ

 ماذجو مه ةوزغ یهو « لیالسلا تاذ ةوزغ ۰ اپ - ۳

 نيقلا یر غو ى الب یی : ةورع نع یز نع ”قاحسإ "نا لاقو ۰ دلاخ ىبأ ی لیعاس 4و

 زا لا لوسر نا » نع ىبأ نع ماذ+ا للاخ نع را دبع "نب دلا ان ربخآ 'قاحسإ شرم - ۸

 : لاق ؟ كيلا بحا سا-لا ی : تاقف "هتیتأف لاق « لیمالسلا تاذ شيج ىلع صالا ن وه ثمب

 اق ٠ اهوبأ : لاق ؟ لاجرلا نم : تلق ٠ ةشلاع یاس نأ ةفا تكف . الاجر كمف . رمع : لاق ؟ نت م ت ۰

 « مرخرآ ىف
 تیم ليق « ركب ىبأ بقانم رخاوأ ىف ایف فالتخالا نايبو اهطبض مدق: ( لسالسلا تاذ ةوزغ باب ) هلق

 ركذو . لساسلا هل لاقي ءام اهب نأل ليقو « !ورفي نأ ةقا ضرب ىلإ مهضمب طبت را نيكرتملا نال لسالسلا تاذ
 نم نام ةنس ةرخالا ىداج ىف تناكو : لاق « مايأ ةرشع ةنیدلا نيبو اهتيبو یرقلا ىداو ءارو اهئأ دعس نبا
 ىلع قافتالا ركاسع نبا لقن و ؛ « خیراتلا حيح ه باتک ىف دلاغ ىلأ نبا مزج هب و عبس ةنس تناك ليقو « ةرجهلا

 هل ۰ دلاغ ىبأ نباو دعس نبا نع ركذ ام ةيضق وهو : تلق . ابلبق لاقف قمسإ نبا الإ ةتوم ةوزغ دعب تناك اهنأ
 حتفیف مخل امأ ٠ مو ماذج ىنبا ءام هنأ نح) نبا دنعو ( دلاخ ىلأ نب ليعامس] هلاق  ماذجو مه هوزغ مو )

 امأو « ددأ نب ةرم نب كرام لا نب ىدع نب كلام هاو « مخل ىلا نوبسني ةريهش ةريبك ةليبق : ةمجعملا نوكسو مالل
 ىلع مل ةوخ] مو ىدع ن ورح ىلا نوبسني اضيأ ةريمث ةريبك ةليبق : ةفيفخ ةمجعم اهدمإ مهلا ماعبف ماذج

 ىنبو ةرذعو لپ دالب ىف ةورع نع دبز نع قحح] نبا لاقو ) هل ۰ ةعرخ نإ دے دلو نم مث ليقو « رومشملا

 اهركذ ىتلا لئابقلا امأو ٠ ماوعلا نب ريبزلا نا وهف ةورع امأ و ٠ روهشم تدم نامور نا ومف دید امأ ( نيقلا

 ىلإ نوبسني ةريبك ةليبق ۰ بسذلا ءاي اهدمب ةفيفخلا ماللا ردكو ةدحوملا حتغیف ىب امأ  ةعاضق نم نوظب ةئالالاف

 ىلإ نوب سني ةريبك ةليبق : ةمجملا لاذلا نوكسو ةلمهملا نيملا مذبف ةرذع امأ و « ةعاضق نب فاحلا نب ورمع نب لب
 هليبقف نیما ونب امأو « ةءاضق نب فال ا نبا ماللا مضإ لسا نب دي وس نب تل نب ديز نب ميذه دعس نب ةرذع

 نب نامعملا هعسا ناكو ٠ هيلا بسنف هنضح نيقلا ىمسي دبع هل ناك لاقيو « رسچ نب نقلا ىلإ نويسني اضيأ ةديبك

 نارمع نب ناولح نب بلع نب ةر و نب دسأ نبا ةلمرم نيع اهدعب ةبن اتحتلا نوكسو ةمجمملا رسکپ هللا عيش نب رج

 ةعاضق نم اعمج نأ دعس نبا رکذو « مب؟ ینب نم ةليبق نيقلا وثب : لاقف نيتلا نبا مور « ةعاضق نب فاحلا نبا

 ىف هئمبو ضيبأ ءاول هل دقءن صاعلا نب ورمع عقب ین اعد  ةئيدملا فا راع نم اوندب نأ اوادرأو اوعمحت
 نأو ورم« قدلي نأ هرماو نیدنئام ىف حارجلا نب ةديبع ىنأب هدمأ مث « راصنالاو نیرجاماا ةارس نم ةئامالث
 ةديبع وبأ هل عاطأف « ديمآلا انآو اددم “لع تمدق اعن] :لاقو وربع همنف مهم موي نأ ةديبع وبأ دارأف افلام ال
 ورع راسو . ثيدحلا < ۳ یلصو ممیت و لساغب ملف ةدراب ةلبل ف ملتحا د هنأ ممیملا ىف مدقت و « ورم مهب ىلصف
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 صاملا نب وربع مأ نأ قحس] نا ركذو ‹ ةصقلا هذه وحن ةبقع نب ىسوم ركذ اذكو « ةرذعو لب دالب ءىطو ی

 م املاو هيوهار نب قح) یورو « كلذب مرفل أت سي و مالسالا ىلإ سانلا رفنآسي اردع عللي ىنلا ثعبق لپ نم تناك

 : ركب وبأ هل لاقف « رمع كلذ رکن أف ءاران |ودقوب ال نأ ةوزغلا كلت ىف مثيمأ صاملا نب ورمع نأ ةديرب ثيدح نم

 نا هرکذ یذلا نم ادانسإ حصآ ببسلا اذهف . هنع تكسف ؛ برحلاب هبلعل الإ انيلع هثءبي مل قو هللا لوسر ناف هعد

 هللا لوسد نأ د صاملا نب ورع نع مزاح ىبأ نب سيق قيرط نم نابح نبا یورو . عنا عنع ال نکل « قممإ
 دقويال : لاقف كلذ ىف همکف ركب ابأ اوملكف . مهعنف اران اودقوي نأ هباحصأ هلأسف « لسالسلا تاذ ىف هثمب هب

 ىنلل كلذ اوركذ اوفرمعلا الف « مرعنف مهوعبتي نأ اودارأف « مهمزبف ودعلا اوقنف لاق اف هتفذف الإ اران مهنم دحأ

 . ددم مه نوکیف موعیتب نأ تهركو « مهنلق مودع ىريف اران اودقوي نأ مهل نذآ نأ تهرك: لاقف هلأسف قب

 عمجو « دئاوز دئاوف ىلع قايسلا اذه لمتشاف . ثيدحلا ؟ كيلا سانلا بحأ نم هللا لوسراي : لاقف . هرمأ دمخ

 . هبج ملف هلأسف هلأسي ىح ركب ىنأ ىلع اوحلاو ما هل لسف هبحي لف هلأ ركب اب ناب ةديرب ثيدح نيبو هيب

 لا ءاذملا نارهم نبا وه دلاغ هخيشو , ناحطلا هللا دبع نا وه دلاغو « نيهاش نبا وه ( قم انثدح ) هلق

 « لسم هتروص اذه ( لسالسلا تاذ شدج ىلع صاعلا نب ورمع عب 2 هللا لوسر نا ) هلوق ٠ ىدهنلا وه نامع

 نب وربع لاق دارملا ناف « هتيتأف : لاق » كلذ دعب هلوقل لوصوم ثيدحلا نكل « لسم ه اب لیعامسالا مزج لب

 نب بهو ةياور نم ليعامسالاو یک نب ىحي نع سم هجرخأ دقو « صاعلا نب ورع نم عمس ناثع وأو . صاملا

 نامع نأ نع » هتياور ىف كاف , را J هج رخ أ ىذلا دانسالاب هللا دبع نب دلاخ نع مهلك دوم نب ىلعمو ةيقب

 قیرطنم ركب ىنأ بقانم ىف مدقتو . ثب دولا ركذف « هتیتاف لسالسلا تاذ شوج ىلع هثمب لب ینل ی لا نأ ورع نع

 نب ىلعم ةياود ىف ( هتیتآف ) هلوق . هركذف « صاملا نب ورع انثدح : لاق ناثع ىبأ نع ه ءاذحلا دلا نغ ىرخأ
 نع مصاع نب ىلع قيرط نم قهيبلا دنعو « رب ىنلا تيت أف « لسالسلا تاذ شدج نم تمدق » ةروكذلا روصنم

 « هدنع ىل ةلزئا الإ رمعو ركب وبأ مهيف موق ىلع ىنثعبي مل هنأ ىسفن تشدغ : ورمع لاق » ةصقلا هذه ىف ءاذحلا دلاخ

 ىلع ةياور ىف (الاجر دعف ) هلوق . ثردملا « كيلا سانلا بحأ نم هللا لوسراب : تاقف هدي نيب تدع ىتح هتينأف

 زاتما اذإ لضافلا ىلع لوضفلا ريمأت زاوج ثيدحلا قو ء اذه نع لأسأ اماثلل دوعأ ال ىسفن ىف تلق لاق مصاع نبا
 ىلإ ةراشالا تمدقت دقو ۰ ءاسنلا ىلع ةشاع ءنبو لاجرلا ىلع ركب ىبأ ةيزمو . ةبالولا كلتب قلعتت ةفصب لوضملا

 مهلع هتيلضفأ ىضتقي ال كلذ ناک نو ربعو ركب وبأ مف شیج ىلع هريهأتل صاملا نب ورمعل ةيةنمو « بقانملا ىف كلذ

 لاق ىناطلا عفار ثيدح نم < میلا ىفأ 9 نأ دناوف د ىف ايور قو . لا ىف الضف هل نأ یضتقی نكمل

 لهأ ام رختفي ىلا د لاق ءركب وبأ مهيفو صاعلا نب ورع مجاع لمعتساو اشيج لب ىنلا ثعب د

 ورمع نع حابر نب لع قبرط نم کام لاو نابح نباو ةناوع وبأ هححو بدالا ىف ىراخبلاو دمحأ یورو . ماشلا

 ىلع كثمبأ نأ دب را ىإ ءوريعاي : : لاقف یحالسو ینادث ذخآ ن نأ یتا, لر ىنلا ىلإ ثعب » لاق صاعلا نا

 هيف اذ هو « لاما ٠ ءرملل اصلا لاملا معن : لاق . لالا ىف ةبغر لس مینا : تاق ۰ كلب و هللا كمنغيف شيج

 ( تكسف) ثيدحلا رخآ یف هلوق . ةرجملا نم عبس ةنس ءانث :أ ىف همالسإ ناکو . همالسإ بقع هثعب نأب راعشإ

 وربع لوقم وه « ةمومذضملا ةائثمللا ديدشتب
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 سی نع راخ ىبأ نب لیعاع نع سبردإ نبا اندح ىسبملا ةبيش ىبأ نب ا دبع قرص - ۹
 . لودر نع مهن"دحآ ةتامجف  ورمع اذو مرالك اذ  نهلا لهأ نم نيلجر تيقاف_نميلاب تنک » لاق ريرج نع

 البقاو . ثالث ذنم ملجأ ىلع "رم دق كبحاص رمأ نم رک ذت ىذلا ناک ها : ورع وذ هل لاق . هلي رمل

 " هللا لودر شبق : اولاقف « مانلأدف « قنیدلا لبق نم بکر ان مفر قیرطلا ضعب ىف انك اذإ یتح « ىعم
 اغ نإ 5وت الو اقا كبعام يأ : الاقف . نولاص ”سانلاو ءركب وبأ "فلختساو « هيلو

 ۱ برج اب : ورع وذ یل لاق دعب ناک اف ؟ مهم ”تنج الفأ : لاق « میدم ركب ابأ .تربخأف « نملا ىلإ امجّرو

 ىف ما "ریمآ تاله اذإ منك ام ری الا و برولا رشم کن: اريخ “لربع ىلإو ؛ ةمارك "ىلع كب نأ

 « كوللا افر نوض ریو « كوللا بضغ نوبضغبأ کوم اوناک فیسلاب تناك اذاف ؛ رخآ

 نع رب رج نا ميهاربا قيرط نم ینارطاا رکذ ( نملا ىلإ ) لجبلا هللا دبع نا ىأ ( ريرج باهذ باب ) هلوق
 هثعب ريغ ثعبلا اذه نأ ىبظي ىذلاف « هنا الإ هلإ ال اولوقب نأ مهوعدأو مياناقأ نیلا ىلإ عقب ىنلا ىنثعب » لاق هيبأ
 ثريدح ىف نابح نبا دنع عقوام هدب ووو « بیت تا ىلع نيد,جلا ىلإ هثعب ن وكي نأ لمتح و « ةصاخلا ىذ مده ىلإ
 ريخأتب رعشي هناف « ةساخلا ىذ تيب الإ ةيلهاجلا تيغاوط نم قبب مل هنإ ريرجاي : هل لاق كل ىنلا نأ ١ رج
 « نملا ىلإ هجوت مث اهمدرف , اهدعب ناک هلاسرإ نأدكف اهدبش ارب رج نأ عادولا ةجح ىف ىف أيسو « ادج ةصقلا هذه
 ةبيش ىلأ نب دم هيبأ مماو ركب وبأ وه (ةبيش ىلأ نب هللا دمع ىنثدح ) هلق . لس ىنلا ةافو هتغلب عجر امل اذهلو
 دانسالاو : مزاح ىبأ نبا وه سيقو « هللا ديع وه سیرد] نباو « ظفاحلا ةدحرملاب یسبعلا نايثع نب ميهاربإ همساو
 ورع ىذ ىلإ هثمب لِي ىالا نأ رک اسع نبا دنع ري رج نع قعا وأ ةياور ف( نولاب تشک ) هلوق . نويفوك هلك
 . هتجوز ىلعي « ليبحرش مأ ىلع لخدا عالكلا وذ ىل لاتو » لاق . الساف مالسالا ىلا امهوءدي عالکسلا یذو
 تنك د ىليعامسالا ةياور ىف ( نها لهأ نم نياجر تیقلف ) هلو . اذه رك ةددعتم دين اساب ةدرلا ىف ىدقاولا دعو

 لبقأو نالا نم هتجاح ىضق اربرج نأ كلذر « نيبأ ةياورلا هذهو « ورع وذو عالکلا رذ ىعمو تابقاف ۽ ناب
 فيفختو فاکساا حتفب وهف عالكلا وذ امأف « وربع رذو عالكلا وذ نيلا كولم نم هبحصف ةسيدملا ديري اعجار
 ءاروكاب نب عفيأ لاقيو , ةلمبم اهدمب و ءافلا حتفو ةيناتحتلا ن وكسو ميلا حتفو ةلمبملا نوكسإ عفیعا هععا و ماللا
 ہا ىلع فقأ مو اضيأ ريح نم و سهو نما كولم دحأ ناکف ورم وذ امأو . ورمع ن بشوح نبا لاقيو
 ةافو امیخاب ايلف ةزيدملا ىلإ هج وتلا ىلع امزع اناكو ؛ بابلا ثيدح ىف رکذ ام رثكأ هرابخآ نم تيأرالو « هريغ
 ةياور ی« اق- ىأ (كبحاص مآ نم ركذت یذلا ناک نتا ) ه]وق . رمع نمز ىف ارجاه مث نهلا ىلإ امجد قو ینا
 كربخأ اذه یترخآ نأ ی « ردقم طرشل باوچ <« هلجأ ىلع سم دقل » هلوقو « رکذت اک ناك نيا د ىليعامسالا

 نم ريك لخدف دولا نم ةعاج اهب ماقأ ناک نملا نال ةة بتکلا نم عالطا نع ورمع وذ هلاق اذهو « اذهب
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 , باتک لهآ اموق ىت كنإ نبلا ىلإ هثمب امل ذاءلل مت هلوف ىف نيب كلذو ۰ میم اوملعتو مهتيد ىف نملا لهأ
 راص هنأ وأ , انماك ةيلهاجلا ىف ناكهنأ وأ « ارس ةنيدملا نم نيمداقلا ضءب نم موم نوكب نأ لمت قامركلا لاقو
 هن ال هتررف ام ىلع لدي ثيدحلا قایسو : تاق . ملا هاب هريسفت مدت دقو « لادلا حتفب ىأ ادع همالسإ دعي

 ىلإ جاتحا ال هترکذ ام ريغ نم ادافتسم كلذ ناک ولو « هلاوحأ نم رب رج هب هرخآ ام لع هتافو نم هل رهظ ام قلع

 نم قارطلا یرد دقو ‹ دصق ريغ نع سفنلا ىف ءیش عرق و ثااثلا ,١ ضع رخ نیا والا نال . كلذ ىلع كلذ ءانب

 ترخأف) هلو , دملا هالف هّلق ام دب وب اذهو « ناب سد ىل لاق و لاق ةصقلا ةذه ىف و رج نع ةقاللع نب دايز یب رط

 لعل (خلا دعب ناک ابلف ) هلوق . عابنالا نم امبعم ناك نم رابتعاب عمج هنأك( مح تج الفأ لاق مهشید ركب ابأ

 فل أ رشع انا هعم ناك عالكلا اذ نأ هل دانساب ةبش نب بوقءب ركذو «رمع ةفالخ ىف ورم وذ رجاه امل ناک كلذ

 ةعاس ىف مهقتعأف رارحأ مه : عالكسلا وذ لاقف نيكرشملا برح ىلع مهب نيعتسيل مهيب رع هلأسف ؛ هیلاوم نم تيب

 عالكلا وذ لحرف داما ىلإ نما لهأ رفثتسي كلام نب سنأ تعب ركب ابآ نأ حوتفلا ف فيس یورو . ةدحاو

 عم نیفص دمشو . ممعتي کم لخد اذإ ناكف . اليمج ناكعالكلا اذ نأ بسنلا فى كلا نا ركذو . هعاطأ نمو

 اريمأ مقا ىأ ملا دیدشت و رصقلاب وأ ,مترواشت ىأ ملا فيفختو ةزمملا دم ( مت آت ) هلوق . اهب لتقو ة وام

 اوناك) ةيلغل و ربقلاب ىأ ( فيسلاب ) ةرامإلا ىأ ( تناكاذاف ) لوو . لوألا نم دبع وأ کنم اضر نع مكنم
 , ةعردقلا بتكلا نم رابخألا ىلع عالطا هل ناك ورمع اذ نأ هتررق ام ىلع ليلد اذهو « ءافلخلا ىأ ( اكولم
 ةنيفس ثيدح نم هريغو ناب> نبا هح نتسلا باحأو دحأ هجرخأ ینلا ثيدحلا قباطت مالكلا اذه. هتراشاو
 عالکلا وذو ورع وذ هلاقام : نيثلا نا لاق « اضوضع اک-ام ريصأ م نس ن وثالث ىدعب ةفالخلا » لاق هالي ىنلا نأ

 نيتلاقملا نيب قرف مل ىردأ الو : تلق . باتک نع الإ نوكي ال ورمع وذ هلاق امو ؛ ةنابك وأ باتك نع الإ نوكي ال
 ةءرجالا ةبج نم نرك نأ لمت ةريخآلا ةلاقملا لب « دحاو امهف لاتحالاو

 ةديبع وأ مريمأو « شي رةل ريع نوا مو « رحبلا فیس قوزغ ساپ - ۵

 امهنع لا یضر لا دبع نب راج نع ناسيك نب_ بهو نع كلام ىن:دح لاق لیعام| شرم - ۰

 اكو انج رخل « ةثامثالث مو حارجلا نب ةديبُ ابأ مهيلع از لحاسلا لبق طب اِ هللا لوسر تسب » لاق هنأ

 موي "لک انلوقی ناكف « رک یدّورم ناکف < ممجف شيجلا داو زأب ةديبع وأ رمأف « دا زا یف قي رطلا ضعبب

 نيح امين اندّحَو دقا : لاقف ؟ ةرع ع ینغآ ام : تاقف «5 رك رک الا ادبیص) نكي ظ 5 ىنف یتح الیلق الياف

 ةديبع وبأ رمأ “م ٠ ةليل ةرشع نامت ”موقلا هنم لك أف« برا "لثم توح اذاف « رحبلا ىلإ افيهنا , . تينف

 « ادب لف « امهتحت تكرم مث « تلح" ف قلحارب رم مث ء ابصتف هعالضآ نم نيماضب

 "تعم و لاق رانید نب ورم نم انظف یا : لاق ”نايفس انثكدح هللا دبع ن لء اشو - ۰۱
 ر

 لور انثعب : كوي هللا دیع نب راج
۴ 

 نك“ - ع f ۶ 0 ه هلل ی ۰ 2 گم  .٠ 2 و ۶ ا ع 8 كاا د
 سي رد ريع دص رب حارجلا ی ةديبعوبا ان ریما 6 کاو اال جا وللا



 ىزاغملا باتك- 6 ۷۸
Raa, 

 ذا

 ینلاف طبل شيج شیلا كلذ شف ءطباتا الك أ تح دید عوج انباصأف « رهش فصن لحادلاب انقأف

 وبأ ذخأف . انماسجأ انياإ تباث تح کدو نم ا رمش فصن هنم اذلک أف ”ريبملا اه لاقي ةباد رحبلا ايل

 ”لخأو « هبصنق هعالضأ نم اميلض : ةرم نايف لاق . همم زهر لرطأ نإ ديف هست مالت قاما هیچ

 رمت مث «رئازج ثالث رم م « رثازج ثالث رحت موقلا نم لجر ناكو : رباج لاق . تحت "رف اريسو الجر

 : هيبأل لاق دعس ی "سی نأ اص وبأ انربخآ 0 لر رر ناكو ۰ € هاهم هديب أ "نا م ¢ راو ثالث

 مع : لاق . ؛ترحت : لاق « را : لاق اوءاج مل. "ترح : لاق « *رعا : لاق .اوءاحا شیلا ىف تنك

 « تيه : لة « رتا : لاق « اوهاج مل . تومن لاق ٠ حنا : لاق ءاوعاج

 لوقي هنع هللا ىضر راج مم هنأ ورم ىنريخأ لاق مرج نبا نع یبحم ان دح د دسم اشو - ۲

 ءربتملا هل لاقي ثمر مل ايم انوح "رحولا ىتلأف ,اديدش اعوج اسف ةديبغ و بأ ساو ليلا نشك اوفو

 ۰ a 2: سلا < ۰. 7 ۶ 7
 م هنأ ریب لا وبأ ییربخأق « هح بکارا رف « هماظع نم اظع ةديبع وبأ ذخأف . رمش فصن هنم انلك اف

 « هللا جرخأ ًاقزر اولک لاقف علي بنا كلذ انرك ذ بلا انم دك املف . اواك : ةديبع وبأ لاق : لوق ارباج
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 مو ) هلق ۰ رحبلا لحاس ىأ . ءاف هرخآو ةيناتحتلا نوكسو ةلءهملا رسكب وه ( رحبلا فيس ةوزغ باب) هژوق

 نبأ ركذ دقو « شيرق ريع دصرت » امف لاق ثيح بابلا ىف ةيناثلا ةباورلا ىف ام حرص وه ( شیرقاا ريع نوقلتي
 نيب و مهاب 3 رحيلا لحاس ىلإ ام ةدحوملاو فاقلا ب ةءابقأاب ةئمبج نم یح ىلإ م! 2 ین نآ : هريغو لوس

 ىفام هرهاظ راغي ال اذهو . نام ةنس بجر ىف ناك كلذ نأو « اديك اري مو اوفرصنا مبنأو « لایل سمخ ةنيدملا

 لسم دنءام عملا اذه یوقی و « ةئيبج نم ايح نودصقیو شرقل اريع نوقلتی مهن وك نيب عملا نکع_ هل حیحصاا

 نکسا ۰ ةصقلا هذه ركذف « ةنيمج ضرأ ىلإ اثم اب هللا لوسد ثعب » لاق رباج نع مسقم نب هللا ديبع قيرط نم

 مهقلت نوكي نأ لمت معن « ةيبيدحلا ةنده لبق امابق وأ تس ةنس ىف ةيرسلا هذه نرکت نأ حيحصلا ىف ام یضتقم لب
 مه هيف لب « ادحأ اولنات ممنآ لا قرط نس .یث ف عقی مل اذ و . ةنيهج نم مرظفل لب مهتب را سیل ريما

 )0۱ راج نع ناسيك نب بهو نع ) 48 ۰ لعأ هاف دحاو ناکم ىف رثک | وأ رپش فمنذ اوماق

 فیس » ةدايع نب ديلولا نب ةدايع ةءاور ىف عقوو : هترج ىأ ةدحوملا حتفر فاقلا ركب ( لحاسلا لبق ) هلوق

 ىف ماع ىبأ نب واچ نع ىنالولا ةزمح نأ ةياور ىف ( ةدييع اا مجاع مار) هلق . ایجرخآنم ركذأسو « رحیلا

 نیحیحبصلا تاباور هلع تةفثأ ام ظوفحملاو ۾ هلع هيأ لوسر دوع ىلع ةدايع نب دعس نب سيق اندلع ست » ةممطألا

 لصالاب ساب (۱)
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 هنأ اهارتشا ىلا لبإلا رحن نم عنص ام ةورذلا كلت ىف دعس نإ سيق عيفص نم نظ هتاور دحأ نأكو ةديبع وأ هنأ
 عمجل شيجلا داوزأب ةديبع وبأ سأف «دازلا ىنف قیرطلا ضعبب انکف انجرغ هلو . كاذک سولو « ةيرسلا ريمأ ناك
 نم فيفختلاو هرآ حتفب (انتوقي ناكف) لوف . دازلا هيف لمج ام ىازلا نوکسو میل ركب دوزاا (رم دوم ناكف

 رهاظ ( ةرع ةرع الإ انبيصي نكي ملف یف یف یتح الیلق اليلق موي لک ) هلوق ٠ تيوقتلا نم ديدقتلاو همضب و ؛ ىتالثلا

 ىأر ىضتقا مومعلا قیرطب ىذلا ىنف الف . صوصخلا قيرطب داوزأو مومعلا قيرطب داز مهل ناك مهنأ قايسلا اذه

 عقوو , ادحاو ادوزم هعيمج ناكف « لعفف كلذ ىف مهيب ةاواسملا دصتل صوصخلا قيرطب ىذلا عمج نآ ةديبع ىبأ

 اندوزو « شي رل انیقلتف « ةديبع ابأ انيلع سا و ملت هللا لوسر انثعب د رباج نع ريبزلا ىلأ ثيدح نم ملسم دنع

 نأب عملا نكميو « بالا ةياورل فل ام هرهاظو « ةرم ةرمت انيطعي ةديبع وبأ ناكو « هريغ اذل .< مل رم نم ابارج
 نم لكن وكيو بارج ردق ناك اضيأ هنأ قفنا صاخلا دازلا ةديبع وبأ عمجو دفن الف « بارج ردق ناك ماعلا دازلا
 قيرط نم دابجلا ىف مدقت دقو . لاملا ىتاث ىف ناكف ةرمت ةرمت كلذ ةقرفت امأو « رخآلا هرك ذب ملام ركذ نييرارلا

 « انداز ىنفف « انباقر ىلع انداز لمحت ةثامثالث نحنو انجرخ » ثيدحلا اذه ىف نایک نب بهو نع ةورع نب ماشه

 دوكذملا بارجلا ريغ رمت مهداوزأ ىف نكي | هنأ لمتح ضايع لوق امأ و « ةرم موي لک لک أي انم لجرلا ناك ىتح
 نأ ىف ةحمرص ريبزلا نأ ةياورو « رمت دوم ناك مدا رز نم عمتجا یذلا نأ ىف حرص بابلا ثيدح نال دودرف

 هتقرفت نوكي نأ لمت هريغ لوق امأو . بارجلا رغ نم موعم ناك را نأ حصف ؛ رمت نم ابارج مدوز ر ىنلا
 « كلذ نم شک تعه ىلا دارزالانم م ماع قرف ناکو < هتکربا ًادصف یوبنلا با رجلا نم ناك ةر ةرگ مهاع

 انم لجرلا بيصي ناكام ىح انداوزآ 53 » را ديع نا دنع ةورع نب ماشه ةياور ىف لب قايسلا رهاظ نم ديعبف

 ملا هب رسفيف ناسيك نب بهو كلذ نع لئاسلا نأ ىف خرص وه ؟ (ةرم اع ىغنام : تلقف ) هلق . « ةرع الإ

 تناك نيأ  رباج ةينك یهو هنا دبع ابأ اي لجر لاقف » اهف ناف دابجلا ىف تضم ىلا ةورع نب ماشه ةياود ىف

 نيد اهدّوف اندجو دما ١ لاقف كلذ نع لكس اضيا هنأ ريبزلا یآ ةیا ور نم لسم دنعو ؟« « لجرلا نم ةرغلا عفن

 مش , ىدألا یصلا صع_ اک اصمم : لاق ؟ اهب نوعنصن یک فيك تلقف د ریبزلا ىبأ ةياور قو . ارثؤم ىأ « تبنف

 ( طبخلا انک | ی ىح دیدش عوج انب ر اصأف ) ةيناثلا ةياررلا ىف هلوق «٠ « ليللا ىلا انموي انيفكتف « ءاملا اهيلع برشن

 هلبن مث طبخلا انيصعب برضن انكو» ريبزلا OEE « لسلا قرو وه ةلمہم اهدمب ٌةدحوملاو ةمجعملا حتفب

 ىف عقوو . ابطر رضخا ناک هنآ یدوادلا هب مزج ام فالخم ۰ اسباب راك هنأ ىلع لدي اذهو , هاك أنف ءاملاب
 ةياورلا يرص وهو « رحبلا لحاس ىلإ ىأ ( رحبلا ىلإ انيهتنا مث ) لوق . « ةس انئباصأو » ىنالوخلا ةياور
 مسا ومف توحلا امأ ( برظلا لثم توح اذاف ) هلق . « رحبلا لحام ىلع انقلطناف » ريبزلا ىلأ ةياور ىفو « ةيناثلا
 خسنلا ضم ىف عقوو : ةلاشلا ةمجعملا حتفب برظلاو « اهم مظع اع صوص وه ليقو « كمسلا حیف: سنج

 : زارقلا لاقو . ريغصلا ليجلا : ةدحوم اهدمب ءارلا رسكبو : بوصآ لوالاو : نينلا نبا اهاکح ةطفاسلا ةمجعملاب

 بيثكلا ةئيهك رحبلا لحاس ىلع انل عقوف د .ريبزلا ىبأ ةياور قو : ىلاعلاب سيل اطسدنم ناك اذإ ءارلا نوكسإ وه

 ةياور فو « رينملا اهل لاقي ةباد رحبلا ال قلأف » ةيئاثلا ةياورلا فو « رينعلا ىعدن ةباد وه اذاف هانيتأف : مخض)
 اهدلج نم ذختي ةريبك ةی رحب كم ريزملا : ةغللا ا لاق « توح مظعأب نحن اذاف رحبلا لحاسب انطییف » ينالوخلا
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 ذخؤي اءاو « رحبلا نم جر مومشلا لب : ءانيس نا لاقو . ةبادلا هذه حیجد م 0 ربذملا نإ لاقيو « ةسرتلا

 رحبلا ىف ابان ربنملا تيأر لوقي نم تءءس : لاق ىمفاهثلا نع ىدرراملا لقن و . هءلتري ىذلا كمسلا فاوجأ نم
 :یرهزالالاقو .اهنطب نم ريزعلا جرخيف ۰ اهفذةءف !ملتقيف اه مس رهو هلك أت ةباد 0 ىفو « ةاشلا قنع لثم ايرلم

 : قدزرفلا لاق : ةيب رعب تولو ةلاب اهل لاقي اعارذ نيس“ افوط غلبي مظعالا رحبلاب نوکن ذکس رينملا

 امرخ دق اهژاف رع ةلابو  انئيب درولا ريثملا نأك انتيف

 « اتم ا:وح رحبلا انل قلأف 5 بابلا رخاوآ ىف دانید نب وربع نع جرج نبا ةياود ىف عقوو . قةشت دق ىأ

 لكأف ) هلق . ىلاءت هللا ءاش نإ ةمعطألا باتک ىف هيف ثحبلا ىتأيسو « كمسلا ةتيم لكأ زاوج ىلع هب لدتساو
 الع انقأف د ييبزلا ىبأ ةباود فو « رهش فصن هنم اناك أف ) رانيد نب ورمع ةياور ىف ( ةلبا ةرشع نامت موقلا هنم
 یفلآ رمش فصن لاق نم نأو « هريغ هطبضي ملام طبض ةرشع نام لاق ىذلا نأب فالتخالا اذه نيب عمو « ارهش
 « املا توحلا مهنادجو لبق تناك ىلا ةدملا ةيقب مض وأ رسکلا ربج ارهش لاق نمو  مايآ ةثالث وهو دئازلا رسکلا
 ىف عقوو .یبتتا. مهد نیتیاورلا ىدحإ : نیا نبا لاقو « لد زلا نم ايف ال ريبزلا نأ ةياور ىووالا حجرو
 شبا لعلو « اثالث اهلبق انقأف م ىنالوخلا ةياور اذوذش اهم دشآ و « ةذاش یهو « اموي رشع ىنثا » م احلا ةباور

 من ىلإ ةراشإ هيفو ء تمجر ىأ ةثلثع ( تباث ىتح ) ةيناثلا ةياورلا ف هلوق . لعأ هللاو . ىلوأ ةتركذ ىذلا

 ريبزلا ىلأ 30 قو همت ىأ ةلمبلاو واولا حتفب ( کدو نم انهداو ) هلوق . قب الا عوجلا نم لازم ميباصأ

 فاقلا نوكسو واولا حتفب بقولاو . «روثلاك ردفلا هنم عطقن و نمدلا لالفلاب هنيع بقو نم فرتنن انةيأر دقلف »
 ةعطقلا یهو نوكس 2 حتفب ةردف عمج لادلا حتفو ءافاارسكب ردفلاو  ةقدحلا اف نوكت ىنلا ةرقنلا ىه ةدحوم اهدعب

 سام ) هلق ۰ «رئارغلاو ةيقسالا ىف كدوو ديدق نم انّدش ام انامخل » ىنالوخلا ةباور ىفو « هريغ نمو محللا نم
  زوجیف قيقح ريغ هاينأت نأب باجو « ةثث وم علضلا نال لکهتسا و « هيف اذک (ابصنف ا نم نيعلضب ةديبعو.أ

 لجر لوامآ ىلإ دمعف » ةيناثلا ةباورلا ىفو ( ای ظ امهتحت ترم مث تلحرق ةلحارب مآ مث ) هل ۰ ريكذتلا هيف
 انم لجد مسج جأ هيلع لمح انعم ريعب مسجأب مآ مث و قعٍ نبا دنع تماصلا نب ةدابع ثيدح ینو « هتحت رف هعم
 ىف اركذ هل ناف ةدايع نب دعس نب 0 ۰ رم اذهو « هسأر تسم امو امهت# نم جرفن

 لیوارما اب مورلا كلم هيلا لسرأ ال ةيواعم عم كلذ ىف هتصتو « لوطلاب ارومشم ناکو « دعب هآرتس اک ةوزذلا هذه

 مورلا نم لجر لوطا نأ املصحو ءامهريغو ىنامصألا جرفلا وبأو سيلجلا ىف ىريرحلا قاعلا اهركذف « ةفورعم

 بتوعر « ضدالاب اهفرطو هفنآ ىلع اهفرط ناك تبح « ىورلا ةماق لوط ناكف هليوارسس دعس نب سيق هل عزا

 ۱ : دل اف سلجا ىف هلي وارس عزن ىف سيق

 دوهش دوفولاو سيق ليوارس انآ سانلا معي ايكل تدرأ
 دوم هتع  ىداع لی وارس هنه و سيق باغ اولوةي ال ناو

 هطيض مدقت بقولاو « هنيع بقو ف مدعقأف الجر رشع ةثالث ةدييع وأ شافو رب زلا نا اور ىف لسم دازو

 رخآ ىف عقوو ؛ هلوأ ا عماد ءاملا اهيف عمتي ةرخصلا ىف ةرقن هلصأو . هجولا مظع ىف نيعلا ةرفح وهو
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 اثيدح ركذف معلا بلطن ىبأو انأ تجرخ , لاق تماصلا نب ةدابع نا » ديلولا نب ةدابع قيرط نم سم حی

 رخزف رحبلا فيس انيئاف « مكممطي نأ هللا ىسع : لاقف عوجلا قلتي هللا لوسر ىلإ سانلا اكشو  هرخآ فو الي وط

 نالفو انأ تلخدف : رباج لاق . انعيشو املك أو انيوتشاو انخبطاف رانلا ارش ىلع انيروأف ةباد قاأف ةرخز رحبلا

 انوعد مث هانسوقف ابعالضأ نم اماض انذخأو اجرخ ىتح « دحآ انارب امو اهنيع جاجح ىف ةسحن دع ىتح نالفو

 هقاس رهاظو مد هسار أطأط ام هت لخدف بكرلا ىف لفك مظعأر بكرلا یف لج مظعأو بكرلا ىف لجر مظعأب

 فوذ ءىش ىلع فوطعم هنأ ىلع رحبلا فیس انینف هلوق لمح نكمي نكل « مب ىنلا عم ةوزغ ىف مه عقو كلذ نأ

 ذيخأف) ةيناثلا ةياورلا ىف هل . بابلا ثيدح ىف ىلا ةصقلا عم دحتيف ؛ لا انيتأف رفس ىف گی ىنلا العيف : هر دقت

 نایفسلاق » قايسلا ىف نال بوصأ لوالاو « ةئاضعأ نم» لمتسلا و « رثك الل اذك (هعالضأ نم املض ةديبع وبأ

 نم لجد ناكو ) ةيئاثلا ةياورلا ف هلوق . < هعالضأ نم» ىلوآلا ةياورلا نأ ىلع لدف « هئاضعأ نم اعاض ةرم

 وه ( ورع ناكو ) هلوق . « رئازج عبس د قالوخلا هاور ىف عقوو « اوءاج امدنع ىأ ( رئازج ثالث رع موقلا

 : لاق « اوعا شيجلا ىف تنك : هيبال لاق دعس نب سيق نا ) لوق . نامسلا ناوكذ وه اص وبأو « دائيد نبا

 لوصوم یدل ا دنسم ىف هتكل ؛ هيب ال ساق تيد نامز كردي ل رائد نب ورع نال لس هتر وص اذهو ( رجا

 . تنكو ی التاق : لاق ةدابع نب دعس نب سيق نع اص یآ نع , هظفلو هتیرط نم « جرختسلا » ىف یمن راجا

 « تیل تأق ه هرخآ فو هرکذف « ترحن : تلف . رحنا : یل لاق« عوج سانلا باصأف طبلا شيج شيجلا كلذ ىف

 لاقف , انه رورحي ةنيدملاب ارم ىنم ىرتشي نم : لاق سان اب ام ىأر ال دعس نب سوق نأ هل دائساب ىدقاولا ركذو

 دهشآ و قسوأ ةسمخب رئازج سم هنم عاتباف . كبسن تفرع : لاقف « هل بسقناف ؟ تنأ نم : ةنيهج نم لجر هل

 هرم قسوأ ىف هنباب ىنجيل دعس ناک ام : ىبارعالا لاقت « هل لام ال سيق نوكل ربع عنتماف ۰ ةباحصلا نم ارفن هل

 نر ورع قبرط نم ةعزخ نبا دازو « اقسو نیس ذحي ابلقأ طئاوح عب زأ سیقل بهوو بضفف ادعس كلذ لبق

 ` ةميش نم ذوجلا نإ : 2 ینلا لاقف ‹ سيق نأش اورکذ اومدق ال » هثردح ىف لاتو رائيد نب ورع نە ثراحلا

 ةدابع نب دعس لاقف « مولا باصآ دق ینلا دبجلا مرفلب ةئيدملا لهأ نا یدفاولا تبدح ىفو « تيبلا كلذ لهأ

 دیدشآ و ةزمملا مذإ مم اذك ( ةديبع وبأ ما و ) ةثلاثلا ةياورلا ىف هلوق . موقأل رحنوسف فرعأ سيق كي نإ

 ( ديبزلا وبأ قربخآو ) هلق . « ةديبع وبأ ان ریماو د سم دنع ةنييع نبا ةياور قو « لوپجمل ءانبلا ىلع ميلا

 یا دملاب (میضعب هاتف ۰ هنم کعم ناک نإ انومعطأ) هلوق . دوكذملا دانسالاب لوصوم وهو « جیرج نبا وه لئاقلا

 ىف : تلق . هجولا وهو ضایع لاق « هلك أف هنم وضعإ میضب هاتأف » نكسلا نبا ةياور ىف عقوو ( هلكأة) هاطعأف

 لك أف موقلا ضعب هيلا هب لسرأف « ی هنم انعم ناكو » ىراخبلا هنم امجرخآ یلا جرج نبا قيرط نمدمحأ ةياوز

 ريكي هنا لوسر اوركذ اومدق الف » ةمعطالا باتكى مصاع قا نبا دنع راج نع ةزمح ىنأ ةياور ىف عقوو « هانم

 لاق هنأ ىلع لمع هنآل ريبزلا ىبأ ةياور فلاذال اذهو « هنم اندنع ناكول انیبحال حور ل کردن انأ لعن و : لاقف

 میم هورضحأ یذلا ناکو هنم هل اورضحي نأ لبق كلذ لاق وأ , ركذ ام هنم هلاورضحا نأ دعب هنم ادایدزا كلذ

 ,, ةعاجلا عوقو دنع شيجلا نيب ةاساوملا ةيعورشم اضيأ دئاوفلا نم ثيدحلا قو . لعأ هللاو « هنم لك اف حورب مل
 ماعط] ىلع رمتسی نأ اسيق ةديبع ىبأ یمن ببس ىف اوفلتتخا دقو « هيف ةكربلا ىعدتسي ماعظلا ىلع عاتجالا نأو

 ىرأا عف ۰۸ ج۱۱ - م ۱



AYىزاغلا باتک - 4  

 ناك هنال : ليقو « ركسملا ريغ نم ىرتشا هنأ ةصقلا نآل رظن هيفو « مهتلومح ىنفت نأ ةيشخل : ليقف « شيجلا

 لعآ هللاو . ربظآ اذهو « هب قفرلا ديراف لام هل سيلو « هتمذ ىلع نيدتسي

 رعسأر ةنس ىف سانلاب ركب ىنأ مح سیا - 1

 ىبأ نع نمحرلا دبع نب ديم نع یره“ لا نع ميلف“ ان"دح میبرا وبأ دواد نب نابلس شرح - ۳

 موی عادترلا ةجح لبق اهملع قي یبلا ءرسآ ىتلا تا ىف هئب هنع لا ىضر قیدصلا ركب ابأ نا » ةريره

 « نايرع تیباب ف وطي الو « ك رشم ماعلا دمب جغ ال : سانلا ىف "نذوب طهر ىف رحنلا

 رخ » لاق هنع هللا یضر واربلا نع قاحسإ یآ نف ار ا دح اجر نب هلا دبع ارزو - 4

 ‹ £ ةلالكلا ىف کیتفپ 21 لق كتوتفسي ) ءاسنلا ةروس ةعاخ تاون ةروس رخاو «ةءارب ماك تاز ةروس
 [3۷44 « 104 ۰ 4۲۰۵ : ىف هفارطآ عصف ثيدحلا]

 نع هيف نأ نابح نبا ميم نع یربطلا بحل لقن و ۰ هب مزج اذک ( عست ةنس ىف سانلاب ركب ىبأ جح ) هلق

 وبأ جح امن] : بحلا لاق « ةجحلا كلت ىف ركب ايأ ىمأو ةنارعجلا نم رمتعا نيذح نم يب ىنلا لفق ال د ةريره ىبأ
 ىدرواملا بت هنأكو « لاق اذک « ديسأ نب باتع امف جح ااو : لاق « نام ةنس تناكةنارعجلاو عسق هنس ركب

 هفالخ , كم رابخأ و ىف قرزالا هب مزج یذلاو  متفلا ماع سانااب جح نأ اباتع ىمأ زب ىنلا نإ : لاق هناف
 اعيج نوکرشلاو نودلسملا جف ةكم ةرمإ اباتع لو امنإو « ادحأ جحلا ىلع ةئسلا كلت ىف لمعتسا هنأ انغلبي مل : لاقق
 رهش ىأ ف فالتخالا عقو ام ]و « كلذ ف فلتخ مل هنأ قحلاو : تاق . ريمآلا هنوكل باتع عم نولساا ناکو

 هقفاوو « ةدمقلا ىذ ىف تعقو ركب ىبأ ةجح نأ دهاجم نع حیحم دانساب هريغو دعس نبا ركذف « ركب وبأ جح

 ةجحلا ىذ ىف تناك ركب ىبأ ةجح نأب حرصم امإ نيذه أدع نمو ۰ ليطالا » ی کالا هج رخآ ايف دلاخ نب ةم ركع

 هلاق ام دمتعلاو . تک اس امإو  ةءامج مب و یدروالاو ىلعثلاو قامرلا نيرسفملا نم مزج هبو یدوادلاک

 الاوشو ناضمر كوبت نم عجر نأ دمب ماقأ "و ىنلا نأب حرص یفس) نبا نأ هديؤيو . قرزالا مزج هبو دهاجم

 نوكيف « ةدعقلا ىذ خالسنإ دعب ناك ركب ىبأ ثمب نأ ىف رهاظ وبف « جملا لع | ريمأ ركب ابأ ثمب مث ةدعقلا اذو

 تیداحالا و « عادولا ةجح لبق ناك جلا ضرف نأ ىلع ثيدحلا اذهب لدتساو .لعأ هللاو اذه ىلع ةجلا ىذ ىف هجح
 جلا ضرف ليق اعوطت ناك لب ضرفأا هع طقس ملاذه ركب ىبأ جح نأ ىلإ ةءاج بهذو « ةريهش ةريثك كلذ ف

 ةر ره ىنأ لوق نم اضيأ دافتسيو , ىدا ىف مقلا نبا لاقو . اذه ريغ عضوم كلذ ريرقت طسبلو . هفعض خم الو

 قمس] نيا ركذو « اقافتا رشع ةنس تناك عادولا ةجح نا عسآ ةنس یناکامنآ « عادولا ةجح لبق د بابلا ثيدح ىف

 « ةياحصلا نم ةثامالث ركب ىبأ عم ةجحلا كلت ىف جرخ هنأ یدقاولا ركذو « ةدمقلا یذ ىف ناك ركب ىبأ جورخ نأ
 فنا » ةريره ىنأ ثيدح امهدحأ : نیثیدح بابلا ف فئصملا ركذ مث . ةندب نب رشع گر هللا لوسر هعم ثعبو
 ةروس ريسفت ىف ىف أيسو . ارصتخ هدروأ اذکه « كرشم ماعلا دعب جعال نأ سائلا ىف نذؤي طهر ىف هثعب الي ينلا

 ءثيدحلا « ةءار ةلماك تلزن ةروس رخآ » ءاربلا ثيدح امنا . كانه هحرش مام آيو « قايسلا مات ةءارب



 ما 4۳٩0 - 81م ثيدحلا

 نأ ىلإ ةراشإلا هنم ضرفلاو « ةللاك » هلوق نم لاكشالا نم هيف حقو ام نايبو اضيأ ريسفتلا ىف هحرش ىتأيسو
 راشأ , ةصقلا هذه ىف ناك الا ( اذه میمام دعب مارحلا دجسلا اوب رقي الف سمن نوكرشملا ام رو ىلاعت هلوق لوزن

 لس دانساب قصت نا ركذ دقو . كلذ لثم ىلع ضارتءالا نم هتداع یالخ ىلع كلذ ىف ققدو ىلع الا كلذ ىلإ

 لجد الإ ىنع ىدؤي ال , لاقف ركب بأ ىلإ اهب تعب ول ليقف , جحلا ىلع ايلع ب ىنلا ثءب دقو ةءارب تازن » لات
 رڪذف « اوممتجا اذإ ىنع رحنلا موب سانلا ف نذأو « ةءارب ردصب جرخا , لاقف ایلع اعد مث « ىيب لهأ نم

  یدانآ تشک بلاط ىنأ نب ىلع عم تنک لاق هيبأ نع ةريره ىبأ نب زرع قيرط نم دمحأ یورو . ثردحلا

 : عب دأب لاق ؟ هجا ىف تل ءىش ىأب اءلع تلأس » لاق عيشي نب دوز قيرط نمو . ثيدملا ۳ قوص ل ىتح

 نيبو هنيب ناك نمو « كرشم ماعلا دعب جحي الو ۰ نايرع تدبلاب فوطي الو « ةئمؤم سفن الإ ةنجلا لخدي ال
 ةجح ركذ انه عفو : ( هيبلت ) . هححگ و هجولا اذه نم ىذمرلا هجرخأو « هّردم ىلإ هدرعق دبع 2ك هللا لوسر

 امو نامت هنس رخاوأ ىف ةنارعجلا نم مب ىنلا عوجر دعب ناكدوفولا ءادتبا نأ عقاولاو , دوفولا لبق ركب ی
 لاق . عسل ةنس ىف ناك هلك كذ نأ ىلع اوقفنا مم . كوبت ةوزغ دعإ اوناك دوفولا نأ نس] نبا رب ذ لب « اهدعإ

 ورمع ثيدح ىف حتفلا ةوزغ ىف مدقت دقو « دوفولا ةئس يمد عسا ةنس تناك : لاق ةديبع وأ ىنثدح » ماشه نبا

 فرصت نم كاذ لعل و « مهمالساب موق لک رداب حتفلا ناك ايلف . ثيدحلا « حتفلا اممالساب مولت برعلا تناك» ةبلس نبا
 ىف دعس ن د درس دقو . كوبت ةوزغ ىلع عادولا ةجح مدقن ىف اذه ريظن ىفأيسو . ةرم ريغ هتمدق اک ةا ورلا

 ةريسلا ظن ىف انخیشو « ىاطلغمو « سانلا ديس نبا هعبتو « امج ىلا ةريسلا ف یطایمدلا هعبت و . دوفولا تاقبطلا
 نیتساا ىلع ديزي هوركذ ام عو و

 م ف! دفو ۰ باب - ۷

 نب نا رع_ نع ىنزاللا زرع نب ناوفَص نع ةرذص ىبأ نع نایت انك دح م وبأ شم — 0

 : اولاق . مع ىباي یرشبلا | وابا : لاق هيلو 'ىببنلا ری ینب نم فن ىتأ » لاق امهنع لا "یفر نیص>

 مذا ىترشدلا اولبقا : لاقف نما نم فن ءا ‹ همجو ىف كلذ «یرف ۱ انيطعأف ۱ اتش دق « هللا لور اي

 ذا "لوسر اي انلبق دق: اولاق . ی ون اهلبقي

 ةخغاط نبا ةلمبملا لادلا دیدشت و ةردملا مطب دا نا ءارلا ديدشتو ملا مضإ م نإ ىأ ( یب كفو ) هلو

 ینلا ىلع اومدق ميك ىنب فارشأ نأ ىع] نبا ركذو « رازن نب رضم نب سايلا نبا ةمجعم مث ةروسكم ةدحوع

 مهال نب ورمعو یدعسلا ردب نب ناقریزلا و یمزادلا سباح نب عرقالاو یرادلا بجاح نب دراطع منم ےب
 ۽ قحإ] نبا لاق « یرقنلا ماع نر سیقو ثراحلا نب سيق نب ديزي نب ےعنو یعشاجما درز نب بابحلاو ىرقثملا

 هللا لوسر اودان دجسملا اولخد الذ , ميك ین! عم اناك مث حتفلا ادهش ةليمعو عرقآلا ناكو « نصح ن ةئييع موعمو

 ركحذ مث . ىلاعت هللا ءاش نإ تارجا ةروس ريسفت ىف كلذ نايب یّأیسو . ةصقلا ركذف « هترجح ءارو نم لَ
 يف هحرش مدقت دقو ثيدحلا « ميك ىنباي ىرشبلا اولبقا » هلي هلوق ىف نيصح نب نارع تیدح بابلا ف فنصلا
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 قلا ہدہ لوآ
 هم

 م : یب ند رربنعلا یب ردب ن مه لح ن نصح نب ةع ةو : "یاحسا نا لاف . بسا - ۸

 ءابس مهنم سو « اسان مهتم باصأو راغأف ؛ مهملا ب يلا هثم

 یر ةرره یا نع عر ىلأ ننعم عاقل ن ةراع نه درب ج ان دح برح نخ ةريهز ید — 1

 یتمأ دشأ م : ميف اهوقي كي هللا لوسر نم “نیسم ثالث دمہ 3 ىب بح لازأ الد لاق هنع للا

 : لاف مهناق لص تءاجو . لیهاعا دو نم امن اریقتعآ : لاقف ةشاع "دنع بس مهيف تناکو " لاّجدلا لك

 4 ىوف وأ موق ”تاقدص 5

 ا ی رج نبا نآ تسوب 6 ان" دح ی | نأ — ۰۳۹۲

 ا : رم لا ۰ قالخ هيإ ورا : a E ا : ر 0

 و مر ۳ ۰ ۱ ۰ 1

 اومدقت ال اونما نيذلا ام اب ١ : [ تارجحلا ١ ] كلذ ىف لف ءامهتاوصأ تعفترا یتح ایرایف ۰ كفالغي

 تا یتح ( هوسرو هللا یدب نيب

 [ ۷۳۰۲ ٤۸٤۷ « 1۸4۵ : یف هفارطآ - 4۳۹۷ ثيدحلا ]

 می ىنب نم رینعلا ىنب ) ىرازفلا ىنعي ( ردب نب ةفيذح نب نصح نب ةنيبع ةوزغ قحع نبا لاق باب ) : لاق مث

 « یرچاپم الو یراصنآ مف سیل نيسمخ ىف نصح نب ةايبع مهلا و ىنلا ثعبف « ةعازخ نم سان ىلع اوراغأ مت

 ناك: لوس نبا لاق . كلذ بسر مزاسور مد : اص نيثالثو ما ة هرشع یدح) و الجر رشع دحأ مهم را

 ةباور ىف (مهف تناكو) ) هلق ٠ “ےگ یہ بحأ لازأ الد رهن ید فئصملا ركذ مث . . عسآ مس مرحلا ىف كلذ

 راج یآ ¢ وزمه ۴ © اة يفختو ةم ا لب لەو ةدحولا ر سم و ةلمرملا حب ( ةيدس ١ هلوق ۰ م 0 یمدشکسلا

 اذه تم ةصما هذه حرشو اعم نم ضعل ةيمسلو اما ىلع مالكا مدت دقو« ةلوعفم ىع ةلدعأ 4 هاسم

 موو كيلا حقو اذک ( یوق وآ ٠ موق تافدص هذه : لاقف مهتاقدص تع ءاج و ) هلو ٠ قلا تانك ق تلا

 3 ددرت ریعب ۰ یو تاقدص « e = نب ريهز نع ىلع یآ ةياور قو 0 نا و رب ه) رکاب ۱

 حرش 5 یتا ( عاقعقلا رم ۳ ركب وبأ لاقف ميك یب نم ب گر مدق ( رخآلا ريب را نب هلأ لع شر لح ف ( هلوق

 ىلاعت هللا ءاش نإ تارجحلا ةروس ريسفت لوأ ىف ینوتس ثيدحلا اذه

 سيلا دبع داو بيس - ٩

 يضر ا نال تاق » ةرهت ىلأ نع رق انثدح یدق ساع وبأ انربخا قاحس] یش - ۸



 ثيدحلا ۳٩۹۸ - ۱۳۹۹ ۱۰

 "سولبا ”تلطأف موقلا تسلاف هنه ترك أ نإ ؛ رج ىف او هرششأف ادیب ی ذی" ةكرج یل نا : امهنع ا

 الو ایا رخ ی و 5 لاقف هلام ل هلا لوسر ىلع سبقلا د ذيع دن ق: لا . حضتأ نأ تيشخ ْ

 مرا ريشأ ىف "الا كيلإ لصت ال ناو مت "نیک شلا كلتیبو ایی "نا هللا لوسراب : اولاقف. ىئادتلا

 : ميرأ نع 1 اأو « عيرأب مرمآ : لاق . انءارو نم هب وعدو نجلا انلخد رب اهلمع نإ لا نم لمي انئكدح

 مومو . قاكزلا هاقيإو * ةالصلا ”ماقإو - هللا الإ هل ال نأ ةداهش ؟ للاب ”ناعإلا ام نوردت له هلل راعإلا

 «تازااو «ر ما و « ریقنلاو « ءابأللا ىف بنا ام : عبرأ نع 1 اأو "سا مال نما نابع ثأر ناني

 مدق » لوقب سابع نا تەم لاق رج 5 رع ديز نب دا انثدح برح نب نایاب اشو - ۳۵۹

 ًراّقك كنيبو انني 0 تااح دقو ةر نم "ىلا اذه ان « هلا لوسراب : اولاقف مس ىنلا ىلع سلا ديف "دو

 مب راب کما : لاق . انءارو نم املا وعدنو اهم ذأ ءايشأب انرف « مارحت رمش ىف الإ كيلإ لخت انسلف « رم

 ناو « ةاكزلا ءاتاو ةالصلا ماقاو - ةدحاو عو ¢ ۹ الإ 4 ۷ نآ ةداهش 7 هللا رناعإلا : : عيدأ ن نه( ابو

 0 تفزلاو 4 0 « ريقنلاو « هاب دلا نع عامنأو 000 سخط اوت

 ندو م جلاب ةلب دج ا ةف يا اهدمب ۳ رکو و ةلمبا| ا 0 ا عآ نزوب وب مم اهدمر

 اولاق ا , حتفلا لمف امهآدح] : سیما دیعا ناكمنأ ۳ ا نيون ىذلاو 0 راو نب ةعيبر 34 دی نبا ةريبك

 لوآ نا رد. اب مترف تناكو 0 اباق وأ و سس ةمم ىف امإ ام دق كاذ ناكو < رم رافک لب و اور « ی یا ی

 . الجر رثع ةا لرألا دفولا ددع ناكو < باميلا ف ثيدح رخآ ىف تدن هن هدم دعا جا امی تميقأ ة هر رف

 لا : هنا امم 2 نيتاصخ كيف 9 نإ » 2 ینلآ هل لاقو 0 جشالا مف ناكو ل ةبرشالا نعو نا« الا نع اولا ابيفو

 عرازلا نب عزا ولا < تار ناب ما نر ات دانا ینو ¢ ديعتم ىلأ ك كثديدح نم سم كلذ جرخأ اک نانالاو

 ىنلا لي لبق ET "دا | ومدق امل قع - الحاور ند ردابش E لاق سا دل دقو ف ناکو عداز اهدج نع

 قو ثيدحلا « نيتلصخل كيف نإ » هل لاقف ب ینلا ىتأف هيبوث سيل ىح رذاملا همساو جشالا شناو ۰ 3

 لاو ذإ هب اأ ثدع هلل ى لآ عرب 5 لاق یرهعلا ة هدا نم هدوچ ع هنأ ىرصملا لوس 34 هلأ ديع نب دوه شما دوس

 لو مرشبف ايكار رشع ال قلف موح هجوتف رم ماقف « قرشملا لهأ ريغ یوم ا ا

 ىف جشالا رخ 5 و اهولبق و دی اوذخأف مهئاكر نع مفت اومرف 6 رب ىنلا اونا وا ی موعد یشم 7 هلي ىنلا ىلا

 ةجرغأو ¢ قينولا هج رخأ تو دملا نیدلص+ كنف و نا : لر ینلا لاقف 3 ی هاج مث مهعاتم عمجو ابخانأ ی باكرلا

 ةئس ی تناك امه لنا همس 0 سما دبع دقو نم لجد ¿ع رخآ هجو نم ال وطء » درفلا بدالا » ىف یراخبلا

 مهيأ . فنراكو ‹ هلم نب هجرغأ ىذلا یحادصا ةويح يآ شر لح ف مك الور نيمب رآ رح مددع ناكو 0 دوفولا ۱
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 نا هجرخا ام ددعتلا دب وب و ۰ هءالسإ نسو لاف انار هآ ناک هاو هتصق قعا نا رکذ دقو 6 ىديعلا دوراجلا

 مث . ريغتلا لبق آر ناكهناب راعشإ هيفف « تديغأ گناولآ ىرأ ىلام » محل لاق و ىنلا نأ رخآ هجو نم نابح

 ) لی ىل یمن ةرج 5 نإ سايع نال تاق ( هل ٠ سابع نا ثر ل اهدوآ ۱ تب داحآ بالا ىف ىراخيلا رکذ

 تيشخ » هلوةو <« رارج ةلمج ىف ةنئاك ةرج ىل نا هردقتو ةرج قاعتي ءرج ىف » هلوقو < ازاجم ةرجلا ىلإ لعفلا دئسأ

 ىلاعت تا ءاش نإ ةبرشألا باك ىف كلذ ىلع مالكا قأيسو « ىراكسلا لاح لثم ىف ريصأ ىنال ىأ < حضتفا نأ

 ناعالا باتک رخاوأ ف بالا ثدح مدقو « ةعوالا ىف 2 ىلا نصر باب 0 ىلع مالكسلا ف

 ن ورع نع م نب ركب لاقو ج ورم قريع بهو نبا اح نامل GJ ېګ اشو = ۷۰

 ةءرخم نب روداو رهزأ نب نرلا دبعو سابع نا نأ هنادح سابع نبا ىلوم بیت نأ ريكس نع ثراحلا

 انربخأ ناف ۽ رعما دعب نيت هكر ا نع اهلَسو اعيمج اتم مالسلا اهيلع اقا : اولاقف الع فا یضر ةشئاع ىلإ اولسرأ

 ۰ lane ساناا ۳ ا تزضا ”تنكو : سابع نا لاف ۰ ام یم 7 ید “را لب دقو ل افت كنأ

 لث ةلس أ ىلإ ىنو درف ( مهنربخاف . لس مآ "لس : تلافق . ىنواسرأ ام اهشلبو اهيلع تاخ دف : بیرکلاق

 یدنءو ع لخد مث < رصالا ىلص هناو « امهمع یی زا ینا یوم لر أ تلاقف « ةشئاع ىلا قواسرأ ام

 "لوقت : ىلوقف هبنج ىلا موت : تلقف مداخلا هيلإ ؛تاراف « اهالعف راصنألا نم مارح یب نم ةوسن

 ٠ یرخاتساف هديب راشآ ناف . امهمكصت كاراف « نیتمکرا نهئاه نع ىت كعمسأ ملأ هللا لوسر ای ةماس ما

 دعب نيتمك زا نع تلاس « ةيمأ یآ تنباي : لاق فرصنا الف . هنه ترأتساف هديب راشاف « ةيراجلا تآمفف

 2 مظل كعب نوتاا نیتمکرا نع ییولغدف ¢ موق نه مالسإلاب سوق ربع نه نا ىناثأ نإ 6 رصعلا

 « ناناه اېف

 رم ع ےک ۳ ۳ 4 و ۶ ® س

 نامی نا وه میها ربا انك دع كالا دبع رماع وبأ ان دح ىنعجلا دم ن هللا دبع (ئادح - ۱

 رشا لوسر لد سم ف تج ةمج عب ك کک ج ”لوأ «D لاف امهمع ثا ىر سابع نبا نع ةرج ىلأ نع

 « نيرحبلا نم" ةيرق ىنعي « "یناوجم سيقلا دبع دجسم ىف - هب

 هلو ( ځا رضم نب ركب لاقو ) لوق . ثداحلا نبا وه ( ورمع ىتريخأ ) هلو  ةلس مأ ثيدح ىناثلا ثيدجلا
 دوج ىف مدقتو « رضم نب ركب ظفل ىلع انه هقاسو « هدانساب رضم نب رک نع اص ن هللا دبع قب رط نم ىواحطلا

 رکذ نم هيف ام هئم ضرغلاو , كانه هحرش مدت و به و نب هللا دبع ظفل ىلع هقاسو« نيوجولا نم ةالصلا ىف وسا

 ) یاوج ( هلو : یدقعلا وربع نا وه ( كلا دبع صاع وبأ اند ( هلوق ‹ شل املا ثيدحلا . سيقلا دبع دف و



AV ۳۷ثيدحلا ٣ 

 لا ك مام ثيدحو ¢ هیت ی: رلثر بسا ۷

 ةريره ابا مس ”هنأ ليعس ىبأ ن دیس یک د لاق” ريا انهدخ فست ی فا ع اشو - ۲

 ٤ لاا ن هام هل لاقي ”ةفينح ىب نم لجر تءاغ ¢ دغ لبق اليخ ئیللا ف ۱ لاق ع لا ىر

۰ 3 . 54 ۰ ۰ 7 .6 . 2 

 . ريخ یدنع ؛ لاقف ؟ ةءام اب ك دنع اذام : لاقف 2و یا هلأ جرا دحسأا ىراوس نم ةیراسب 7 رف

 ك رف . تاشام هنم لف لالا دیر ثنك ناو رک اش ىلع مت منت” نإ و « مد اذ لتقت ىاتقت نإ دمای

 ناك ىتح "هکر تف . رک اش ىلع معن م ايس ىلا يس ۲ ۱

 نم ببرق لحن ىلإ یاطناف . ةءامث اوقلطا : لاقف . كل تلفام ىدنع : لاقف ؟ ةمامث اي كدنعام : لاقف دغلا دب

 هنت نإ :كل تلقام : لاقف ؟ةماعای كدنعام : 4 لاق مدل ناك یتح

 لاو « دما . هللا ل وسر ار "نأ دهشأ 0 ۳۹ "ها ۴ ل نأ 7 ؛ اقف نجا لغد 2 2 لستغاف دجسملا

 نيد نم ناكام مقلاو . "ىلإ هوجولا "بحأ كجو حیصأ دقن ؛ كجو نم "ىلإ ضغبأ هجو ضرألا ىلع ناك ام

 يصف ‹ كرلب نم “ىلإ شا دلب نم ناکام ا و . "ىلإ ندا يأ كريد حصا ؛ كنيد نم ىلإ “فب

 هاو « وب هلا لوسر ه رشبف ؟ ىرت اذاف راد : انأو « ىنتذخأ كليخ ناو . "ىلإ دالبلا بحآ لب

 الو « هبي ثا لوسر دمت عم تملسا نكلو ؛ هللاو ال ؛ لاق ؟ توبص : لاق هل لاق ةکم مدق الف . رمتسي نأ

 )2 2 وبلا امن نذأي تح ةطنح اک مال نع“ ,al ال شار

 نب ركب نب ىلع نإ بعص نبأ میجب می نبا وهف ةفينح امأ ( لاثأ نب ةمامم ثيدحو ةفينح ىنب دفو باب ) هل
 ىف هريغو قحس] ننا هركذ اک ةفينح ىنب دفو ناكو « نهلاو كم نيب ةماملا نولزني ةريهش ةريبك ةليبق یهو « لئاو

 ةثلع و ةزمهلا منهي هوب أف لاثأ نب ةماع امأو . ةيليسم مهف الجر رشع ةعبس اوناك مهنأ یدقاولا ركذو « عسل ةنس

 هتصق ناف « نامزب ةفمزح ىنب دفو لبق هتصق تناكو « ةباحصلا ءالضف نم وهو « نا ةبلسم نب نامعنلا نا ةفيفخ

 ةعب رأ هيف فنصاا ركذ مث . ادارطتسا انه اهركذ ىراخبلا نآكو « ةنيبنس اك م حتف لبق تناك اپن ىف ةحرص

 .ةريره ىبأ نم هل یربقلا دیعس عامسب هما حرص دقو ةماع ةصق ق ةريره یا شب دح لوألا ثيدحلا : ثيهاحأ

 كيلا ناف « دیناسالا لصتم ىف ديزملا نم وهو « ةريره ىبأ نع هنبأ نع » لاقف دیمس نع قعإ نبا هجرخأو

 هث دح دق هوبآ ناكو « ةرب ره ىلأ نم همم“ ديعس نوكي نأ لمتح و « ىربةما ديعس ثيدحل سائلا نقتأ هنأب فودوم
 ىلإ ليخ ناسرف ثعب ىأ (دمي لبق اليخ لب ىنلا ثعب) هلق . نيبجولا ىلع هب ثدحل هنم ءىش ىف هتبث وأ « لبق هب

 رظن هيفو « بلطلا دبع نب سابعلا وه هرسأو ةمامث ذخآ ىذلا نأ هل « دهزلا باتتك» ىف فيس معز و ء دجن ةبج
 ثيحي كلذ لبق تناك اهنأ ىضتقت ةماع ةصقو , ةكم حتف نامز ىف للي هللا لوسر ىلع مدق امن سايعلا نال اضيأ

 عضفشإ ثعب م ۰: كلذ لب ینلا ىلإ کم لما اكش مث کم لهأ اوری« نأ میعنم مع هدالب ىلإ مجد مث ةمان رمتعا

 ةلوصوم ءاذ »و ةيمامفتسا « ام » نوكت نأ لمتحيو ؟ كدنع ءىش ىأ ىأ ( كدنع اذام ) هلق . ةءامث دنع مهيف



A۸یزاماا يبات “4 ۱  

 « ريخ دمت اب ىدنع : اقف اريغ نظ هنأب باجاف ؟ كب هلعفأ نا كنظ ىف رقتسا یا ام ىأ . هتلص ,كدنعو د

 1 ملا ةففخ ةلمرع, رک الل اذک ( مد اذ لقت ىنلتقت نإ ) هلو . نسحب و وفعي نم لب « لظإ نم تسا كن یا

 همدل مد بحاص ىأ مد اذ لتقت لقت نإ رثك الا اور ىنعم : ىوونلا لاق « ملا لقثم ةمجع# « مذ د یم کلو

 مول الف هب بولطم وهو مد هيلع هنأ ینعلا نوكي نأ لمتحيو « هتمظعو هتسايرل هرأث كرديو هلتقب هلناق ننشر عقوم

 بلقپ هنأب ضايع اهفعضو « دراد ىبأ ةياور ىف كلذک تيثو « ةءذ اذ اهانعف ةمجعملاب ةياورلا امأو . هلق ىف كيلع

 ةمذلاب دارملاو : لوألا هجولا ىلع لمع نأب ارحيحصت نكسمي : ىوونلا لاق . هلتق عنتع ةمذ اذ ناكاذإ هنآل ىنعملا

 كلذ عد ۰ رك اش للغ معنت ممنت ناو » كلذ دعب هلوقل لک اشم هنال ىناثلا هچولا حیا هجوأو  هموت ىف ةمرلا

 ( كل تلق ام یدنع : لاق ) هلق . مالا ةماخن ىلع لد ءازجلا ىف ررك اذا طرشلا لعفو ؛ ريخ ىدنغ هلوقل لیصفت

 « كلاثلا مويأا ىف نب مالا فذ>و . نیقشاا دحأ ىلع ىناثلا مويلا ىف رصتقا اذكه » رک اش ىلع معنت معنت نإ ىأ

 الف « لتقلا وهو هموصخ ردصل نيالا ىنشأو هلع نيرمالا قشأ موي لوأ مدق هنأ كلذو هفذح ىلع ليلد هيفو

 بضغلا تارامأ ىآر لوالا مويلا ىف هنأكف ۰ ىناثلا مويا ىف مامنالا بلطو فاطعتسالا ركذ ىلع رصتقا عقب م

 ىلع ثااثلا مويلا ىف رصتقا لاق ام اثيش لمعي مل املف « هيلع رصتقاف وفعلا ىف عمط هلتقي ل الف « لتقلا ركذ مدقف

 مهناف مهيذعت نا ) مالسلا هيلع ىسيع لوق ةبطاخلا هذه ىف ةمام قفاو دقو . مب هقلخ ليج ىلإ اضيوفت لاجإلا

 ةياور ىف ( ةماع اوقلطا : لاقف ) هل . كلذب قيلي ماقملا نال (ميكسحلا زبزملا تأ كناف مهل رففت ناو « كدابع

 ىف ناک ام اومج سمالا ىف ناک ا هنأ هتیاور ىف قح] نبا دازو « كتقتعا و ةمام اي كنع توفع دق لاق » یتعا نبا

 |ویجهتف . اليلقال] هنم بصي لف ماءطلاب هوءاج لس الف « اعقوم ةماغ نم كلذ حقي ملف نبل و ماعط نم يب ىنلا لهأ

 ىريخي ىأ ( هرشبف ) هلو . « دحاو ىمم ىف لك أي نما ناو : ءاعمأ ةميس ىف لک ای رفاكلا ناو اب ىنلا لاقف

 هنأ یفلب لاق ماشه نبا داز 6 مدق املف) هإوق 9 ةقباسلا هن اعیل و هب ونذ وحمب وأ ةنجلاب هرشإ وأ ۲ ةرخالاو امندلا

 تأرتجا دقل : اولاقف شيرق هتذخاف . یلب كم لخد نم لوأ ناكف « یل ةكم نط ناک اذا ىتح ارمتءه جرخ

 ال : لاو ( هل ۰ هوکرتف ةماعلا نم مامطلا ىلإ نوجأتحع اف هوعد : مهنه لئاق لاقف « هلتق اودارأو « انءلع

 نوكأ ال اهتكرت اذاف , انيد تسول نائوآلا ةدايغ نال « نيدلا نم تجرخ ام ال : لاق هنأك ( دمع عم تالسا نكساو

 مالسالا ىف نييساصتم انرمق هنيد ىلع هنةلاو ىأ م عمد هل وق و . مالسالا نيد تن دحتسا لب « ندد نم تجرخ

 (هنا و الد) هلو . د نيد نيدلا ريغ تميت نکل و » ماشه نا ةیاور ىف عفوو . ةمادةسالاو وهو ءادتبالاب انأ

 ةماملا نم مكين أت ال هلوق . ةماعلا نم مكيقأت ةديملا كرئاف كب قفرأ الو کنید ىلا عجرأ الهتلاو : هريدقت فذح هيف
 اوبتکف « اثیش ةكم ىلإ اولمح ىلإ مهعنف ةمايلا ىلإ جرخ مث » ماشه نيل داز ( قلتي ىنلا برف نذاي ىتح ةطاح ةبح

 دئاوغلا نم ةمامب ةصق فو . مهملا لما نيب و مهنيب ىلخ نأ ةمام ىلإ بتکف ؛ محرلا ةلصب ىمأت كنإ : ر ىنلا ىلإ
 ابح بلقنا هضغب نأ مسقآ ةمام نال ءیساا نع وفعلا سا میظمت و رفاكلا ريسآلا ىلع نملاو « دجسلا ىف رفاكلا طبر

 ليز, ناسحالا نآ و مالالا دنع لاستغالا هيف و . لب اقم ريغب نما و وفعلا نم هيلا و ىنلا هادسأ امل ةدحاو ةعاس ىف

 ةفطالملا هيفو . ريخلا كلذ لمع ىف رمتسإ نأ هل عرش لسأ مث ري لمع دارأ اذإ رفاکلا نأو « بلا تبثيو ضفیلا

 نم ريشكسلا ددعأا همالسإ ىلع همی نم اس الو < مالسال) ةعباصم كلذ ىف ناک اذا یراسالا نم همالس] يجلي نك



RA 4۳۷۵ ٤۳۷۳ ثيدحلا 

 ةياغ ءاقبإلا وأ هلدؤ ف كلذ دعو ريمختلاو 0 ef لجو نم جاو « راه كلا دالب ىلإ ايارسلا كمال هبف و « هموق

 نبا نع ريبُج نب عفان اندح نيسح ىبأ نب را دبع نع بیش ا رنابلا وأ اشو - ۳

 ”دمم ىل لج نإ : لوقي لم هب للا رلوسر دبع ىلع با ذكلا ةي مدق » لاق امهنع هللا یفر سابع

 ی سيف ۸ نا ههعمو ىلا اوت هی "لبفأف ¢ هموق نم رريثك ريب ف اهمدقو ۰ تبت ودمب نم -مالا

 ةمطقلا هذه ینتلأس ول : لاقف مباصأ ىف ةليسم ىلع فقر تح - ديرج ةملعق هِي هلا لوسر دی فو - سا

 ”تيأر ام هيف ”تيرأ ىذلا لا رأل ىنإو ٠ هلا كن رقعَيل تربدآ ناو « كيف هللا أ و دمت ناو « اهگتیطهآ ام

 « هنع رعنا مث . ىع كبي "تباث اذهو

 « تبرأ ام هيف ” تيرأ ىذا یر كنا + : ی فا لرسر رلوق نع تلأسف » سابع "نا لاق - ۰۹

 امین اش ىنهأف « بهذ نم نيزاوج “ یدب ىف تار مان انأ انيب : لاق هی ۵ یا لور نأ دره وأ ىف ريخأف

 وا اهدا : یدعب ناجرفک نییاذک امهماَوأف « اراطف امههْفنف « اما نأ مانلا فی “جو

 » ةلوسم ۸ ”رَخألاو

 هللا ىضر ةريره ابأ مع هنأ ماه نم ررمعم نع قارا دبع اند رمن نب ”قاحسإ شرم - ۷۵

 «بهذ نم ناراوس ینک ىف "مضوف « ضرألا نازخم ”تينأ ما انأ انيب : قالو هللا لوسر لاق » لوقي هنع

 ؛ ءاعنص بحاص : امهنيب انأ نذالا نينا ذکساا اممتل وأف « ابهذف اپخفنف «امپخنآ نأ “ىلإ ىحوأف « ىلع اربكف

 6 ةماهلا بحاصو

 « لفونلا ثراحلا نب نيسح ىبأ نبنمحر لا دبع نب هللا ديع ره (نيسح ىبأ نب هللا دبع نع) هل « ىناثلا ثيدحلا

 رغصم ةملیس و « ةنيدملا ىأ ( تلي ىنلا دبع ىلع باذكلا ةلبسم مدق ) هيف . هدجل انه بسذ رووشم ريغص ىعبات
 « رشع ةنس ةوينلا ىعدا : یت نبا لاق . ةفينح ین نم ثراحلا نب بییح نبأ ةدحومب ليبك ن ةمام نبا ماللا ركب

 اظوفع ناک ناف 0 ةمام وبآ هتينك نال رظأ همقو )2 ةمامع هوس و به ةيلمسم نأ € ةدرلا باتک » ىف ق ةمبثو معزو

 مهعأو « هموق دفو عم مدق هنأ قع نا هرکذ ام فل اخ ةمقلا هذه قايسو ؛ هسا و هتینک تقفاوت نم نوکیف

 نأو عرشب سیا هنإ مهل لاق هنأو « هنزلاج هنم اوذخأو tk هللا لوسرل هوركذو ‹ مه ابظفح مهلاحر ىف هوکرت

 0 هءاطقنزال دئسلا فيعض هذوذش عم ١ذهو «ةلاقأ أ هذم جتحا متلي هللا لوسر عم ةوبنلا ىف كرشأ هنأ ىعدا U ةلسم

 را اذه مل فيكو ل r هردق مظعل ةماعلا ناجحر هل لار ناك دقن ¢ كلذ نم رثكأ هموق لع ناك ةلبسم سا و

 ةمطقلا هلأ وا هنأ هموق ةرضح هل حرممو هبطاخو هب عمتجا و ىنلا نا حیحصلا ثيدحلا اذه ىف هلوق عم فيعضلا

 ف ماقأ اذهلو هريغ ةفيلح یہ سوٹ ر ناكو اعبا ناک ىلوالا نیت سم مد ةيليسم ن ركب نأ لمتحو« ءاطعأ ام ةدب د رجلا

 ىرابلا مف ۰ ج۱۲ - م



 یزاغاا باتک - 4 ۹ ٠

 هنم ةفنأ هرايتخاب مهلاحو ىف هتءاقإ تناكو ةدحا و ةمقلا 8 ےل ىنلا هيطاخ اهفو اعوبتم ةرمو < مفاحر ظفح

 : هموقل لاقف  فالثتسالا ىف هتداع ىلع مرکلا ةلماعم مقلب ىنلا هلماعو « ی ىنلا سلجم رضح نأ ارایکتسا و
 ةءايسم ىف دمي مل الف ,لعفلا و لوقل اب ناسحالاب هفالثتسا دارا و « مشاحر ظفح ناك هن وکسا « ناکع ىأ عرب سیل هنا
 اأ ةصقلا هذه نم دافتسیو . یامآ هللا دنع هاو راذنالاب هيلا رذهیو ةجحلا مییلع ميقيل مهلآ هسفنب هجوت
 دم ىل لعج نأ ) هلوق ٠ نیاسلا ةداصمل اقیرط كلذ نيعق اذإ رافكلا نم هءاقل ديرب مدق نم ىلإ هسفنب یاب مامالا
 نكسلا نبا ةياور ىف تق دقو « ردقم وهو رثكالا دنع انه« مالا » ظفا طقسو « ةفالخلا ىأ ( هدعل نه مالا

 ددع نأ مدقت ؟ىدقاولا رکذ ( ريدك رشب ىف اممدقو ( هلوق . ةوينلا تامالع ىف ةمدقتملا ةياورلا ىف اضيأ تو
 اذك ( ها مآ ودعت ناو) هلوق . مدقن اک مودقلا ددمت لمتحيف « اسفن رشع ةعبس هموق نم ةيايسم عم ناك نم
 «تردأ نألو » هلوقو . هکسح هللا اب دارملاو « نلب مزجا ىأ ءةنل وهو مزجلاب دعت نل مهضعبلو « رثكالل
 ناك هنال ىأ ( ىنع كبيحب سيف نب تباث اذدو ) هلق . كکلهب یا فاقلاب « كنرقعيل » هلوقو « قلا تفلاخ ىأ
 بامسالا ديرب ناكنإ هنأ هلعأو ةءليسمل لاق ام ینتک اف ملك لا عما وج ىلم-أ دق هلي ینا ناكو ٠ راصنالا بيطخ
 وحنو دانعلا لهأ باوج ىف ةغالبلا لهأب مامالا ةناعتسا هنم ذخؤيو « كلذ ىف ىنع موقي بيطحلا اذبف باطخلا ىف
 ثيدحلا وهو ةريره ىبأ نع سابع نبا هرسف دقو « مانلا ايؤر نم ءارلا رسكو هلرأ مضب ( تبرآ ) هلوق . كلذ
 اولحو  یامت هلوةل سنجلا نايبل نم ( بهذ نم ) هلو . ىلاعت هللا ءاش نإ ايؤرلا ريبعت ىف هحرش ىقأيسو . ثلاثلا
 ىنمهأف ) هلوق . بلقلا ىهف ةضف نم تناك ناف بهذ نم الإ نوکت ال رواسالا لاق نم موو ( ةضف نم رواسأ
 ةلمهم نیس مث ةنك اس نون مث ةلمهملاب ( یسنملا امهدحأ ) هلق . « ىلع ارکف » اهدعب ىلا مامه ةياود ىف ( امهنأش
 « ىلامت هللا ءاش نإ هدعب ینل) بابلا ىف هنأش ركذأسو « ةيناثلا ةياورلا ىف اك .اعنص بحاص وهو . دوسالا وهو
 اماف . اراط ىح هسفاب نيراوسلا خفن ىلوت 0 ىلا نال « هنع هللأ ىضر قيدصلل هیقنم ةصقلا هذه نم ذخو و

 « كلذ ىف غم ىنلا ماقم ماقن قيدصلا ركب وبآ هلنق یتح هيلع مثلا ناکسف ةليسم امأو « هنمز ىف لتقف دوسلا
 قأيسو ¢ م رسا الو موسی امي لاجرلا ریمل ءاسل اب ةقئاللا حلا عاونأ تالآ راسو راوسلا نآ هم ذخوب و

 ىلاعت هللا ءاش نإ رييعتلا باک ىف كلذل في نم

 : لوقي "یدراطعلا ماجر ابأ تعم : لاق نومیم نب ىدهت توم لاق دمع نب تاصاا شرو - ۷۰

 نم جانم (رجح دجن مل اذاف ءرخآلا نذعأو مایل هنم ریخآ وه ارجح انادَجو اذاف « رجلا دن انك
 اعر دن الف « ةّئسألا لّصَتُم : الق بجر رمش لخد اذاف ۰ هب انقل" "مث « هيلع هانئ قاشلاب اشج مع « بارت
 « بجر رهش هانی هانغ نت الإ ةديدح هيف امس الو « ةديدح هيف

 امس الف ۽ ىلهأ ىلع "لبالا ی را مال 22 "یا موب تب » ل وقي ءاجر اأ تەم و سس ۷

 < باذكسلا ةمليسم ىلإ « دادلا ىلإ انّرَرف هجور
 «مامه ابآ ىنكي ةمجعملا ءاخلاب ىراخلا نمحرلا دبع نبا ىأ ( دمع نب تالا انثدح ) هلق ۰ عبارلا ثيدحلا .
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 ف ) هنم ريخأ وه ( هلوق . ةانثم اهدعب مالل نوکسو ةلمهملا حتفب وه و « « یراخیلا هنع شک ا « هك یرصب

 وأ اضابب دشأ هنوکنم ةيسحلا ةيريخلاب دارلاو . ريخ ىف ةفل ريخأو « ريخأ لدب « نسحآ » ینمشکلا ةاور
 ةعطقلا وه ةثلثلا نوکسو میجا مب ( بارت نم ةوثج ) هلو . ةنسحتسملا ةراجحلا تافص نم كلذ وحن وأ ةموم
 دعبأو ؛ رجحلا ريظن ريصتا ىأ ( هيلع اهلحن ةاشلاب انتج مث ) هلوق . اثم لا اممجو اموكريصتق عمجت بارتلا نم
 هلق . نالا كلذب هيلع قدصتلاب هيلا نوبرقتي مهنأ وهو كلذ زاجب بارتلا ىلع ةاشلا مهباحي دارا : لاق نم
 نم ديدحلا عزنب هرسف دقو , داصلا ديدشتو نونلا حتفب ىقومشكسالو . داصلا رسكو نونلا ن ركس ( لصنم )

 ؛ مرحلا رهشألا ىف حالسلا نم ديدحلا نوعزني اوناك م ء لاتقلا میکرت ىلإ ةراشإ بجر رهش لجال حالسلا
 حتفااب ( بجر رهش هانیقلاو) هلق . لصنلا هنم تعزن اذإ هتلصنأو « الصن هل تلمج اذ] حرلا تاصن لاقيو
 «ةرصبلا رابخآ »ىف ةبش نب رمع جرخأو . بجر رهش لجال ىأ « بجر ربشل » مهضعبلو . بجر ربش ىف ىأ
 ناك: لاقو ابمظمف ءامدلا ركذ هنأ ءاجر نآ نع نوع نب هللا دبع قيرط نم ربا اذه لمجا ةعقو ركذ یف
 لصنم ءاج : نووم و (۱) ءاسسنلا مولع ف املمج و هر نم ه انس مدح عز مارحلا رهشلا لخد اذإ ةيلهاجلا لهأ

 . مهساب تيمر دق : لاق ؟ ذثموي تلتاق : هل ليقف « ذفنق هن أك لمجا موي ةثئاع جدوه تبار دقل هللاو مث « ةنسالا
 تعمسو) هلق . انکلاع اف ‹ نيئمؤملا ما انيأر نأ الإ ناك ام : لاقف ؟ لوقت ام لوقت تنأو كلذ فيك : هل لاقف
 لبالا یعرآ امالغ هك ىنلا ثعب موي تنك) هلوق . د وكذملا دانسالاب لصتم رخآ ثيدح وه ( لوقي ءاجد ابا
 رهتشا ىأ « تسد هلوقب هدام نأ روظي یذلا (باذكملا ةءلمسم ىلإ « رانلا ىلإ انررف هجورخي انعم ايلف لمآ لع

 الو ةوبنلاب هروبظ أدبه دارا سيلو « کم حتفب شيرق نم هموق ىلع هروبظ ىأ هجورخ هدارمو < مثدنع هرمأ
 مج نم ناك ءاجر ابا نأ ىلع ةصقلا تلدو ء ةءليسم جورخ نيب و كلذ نيب ةدملا لوطا ةنيدملا ىلإ كم نم هجورخ
 حتفب احاج نأ كلذ ىف بيسلا ناكو < مک ینب نم نب بەك نب فرع نب دراطع یب هموق نم ةلیسم عیاب نم
 مث  اهموت نم ةعاج اهباتف اضيأ ةوبنلا تعدا میت یب نم ةأرما یهو ةلمبم ءاح هرخآو جا فيفضو ةلموملا
 ةيليسم ةعاط ىلع هموقو اپموق عمتجاو امجوزت نأ ىلإ ابعدافت ةليسم مآ اهغلب

 “ينل دوسألا ةصق . ساپ - ۱

 نب ديب نبا نع ملاص نع ىبأ انث دح ميهاربإ نب بوقمي انث دح ی را دمع ن "دیمس اشو - 4

 با ذکسلا لی "نأ ناب » لاق ةبتع نب هللا دبع نب لا دبع “نأ هللا دبع هما رخآ عضوم ىف ناكو - طیشت

 انا « ساع نب هللا دبع مآ یهو « رک نب ثراحلا تاب هت تناکو « ثراحلا تنب راد ىف ريف ةئيدملا مدق
 ولوسر دی ىفو « هيي ٹا لوسر "بیطخ 4 لاقب یذفا وهو « سام نب سیف نب باث هعمو هب هللا لوسر
 . كدمب انل هتلمج مث سألا نيبو كني انیلخ تنش نإ : ةلیسم هل لا « هملکسف هيلع فقوف ”بيضق هي هللا

 انيديأب ىلا حرسلا خسا ىف اذک : قالوب ةعبط شماپب (۱)



 یزاغلا باتك 4 ۳

 "نم ؛تباث اذهو . تيرأ ام هيف تبرأ ىذلا كارأل یناو « هك-ةيطعأ ام بیضتلا اذه یّتلأس ول : زار ینا لاقف

 « يلع بلا فرصناف « یع كبيجيس سیف

 لاقف  رکذ ىتلا ي هلا لوسر ايؤر نع سابع نب هلا دبع ةتلأس : هللا دبع نب هللا ديبع لاق - ۹

 «بهذ نم ناراوس "ىدي ىف مْضُو هنأ تب را ما انأ اني : لاق هلي ہلا لوسر نأ یل رك ذ : سابع نبا

 "یسنعلا اهدحأ : هللا دیبع لاقف . ناج”رخك نیبا ذك امهتلوأف ءاراطف ایهتخشنف یل نواف < امهته رکو و

 ۱ « باذكسلا ةملیسم رخالاو « نواب "وری لت ىذلا

 انثدح) میل . افلس كلذ ىف هل رآ لو اهحتف ذاوج نيتلا نبا حو « نونلا نوكسب ( ىضعلا دوسلا ةصق ) هلق

 ۰ یرهزلا دعس نبأ وه ميهاربإ نإ بوةعيو « شکم ةقث ىفوك « ءارلا نوکسو یا حتفب ( ىرجلا دمع نب دیعس

 مث ةندك اس ةين تحت اهدمب ةمجعملا نيشلا رسکو نوالا حتفب (طيش نب ةديبع نبا نع ) هلو . ناسيك نبا وه حلاصو

 « ىسوم هوخآال ةديبعنب هللا دبع وه مهلا نأ ىلع هبني نأ اذهب دارأ (هنا دبع هما رخآ عضوم ىف ناكو) هلق . ةلءرم

 ةثالث دانسالا اذه فو . ةنس نينا ىسوم نم ربكأ هللا دبع ناكو « ةقث هللا دبع هوغأو ادج فيعض ىمومو

 فاسو . دوعسم نب ةبتع نبأ وهو هقا دبع نب هللا ديمعو ةديبغ نب هللا دبعو ناسيك نب خاص : قس1 ىف نيعب اتلا نم

 . سابع نبا نعريبج نب عفان ةباور نم نکل الوصوم هلبق ىذلا بالا ىف هركذ دقو . السرم ثيدحلا هنع ىراخبلا

 بوپ نب ةعيبر نب زررک نب صاع نب هللا دبع مأ یهو ( زیرک نب ثراحلا ةنبا هتحت نادكو ثراحلا تنب راد ف) هل

 هتجوز اهنال ساع نب هللا دبع دالوا ما باوصا : لق « ماع نب هللا دبع مآ اهنأ انه حقو ىذلاو « سمث دبع نبا

 هللا دبع نب هللا ديع مآ هيف ناك هلعلو : هجتم ضاربءا وهو : ه ودعلا ةمثح یآ تنب ليل صاع نبا م ناف « همأ ل

 ةيناتحتلا ديدشتب ةسرك امم او ثراجلا تنب نم وهو « هسيبأ مساك هللا درع هسا ادلو صاع نب هللا دبمل ناف سماع نبا

 هللا دبع لبق ةسيكتن اكو « كلا ديعو نحرلا دبع اضيأ هنم الو « زير كنب رم اع نب هللا دبه تاب یهو ةلمهماهدمب

 هتأرما تناك امن وكل اهيلع هموقو ةبليسم لوزن ىف رسلا رپظ كلذ تبث اذا و « باذکلا ةءليسم تحت زب رك نب رماع نبا

 ثراحلا نب ةباعث نب ثراحلا تاپ ةلمر امم نأ هريغ رکذو ثراحلا تنب رادب اولرت مهنأ تإ نبا دنع عقوام امأو

 ىباحصلا ءارفع ن ذاعم جوز تناكو < تراث ما ىنك-:و ةيعع اهو راجنلا ىب نم مث راصت الا نم یهو دیز نبا

 بالکینب و برام یہ دقو ىف رکذ هناف ؛ دوفولا لوزنا ةدعم تناك اهراد نأ ىلع لدي دعس نبا مالکف « روبهتملا

 ثراحلا تنب راد ىف اوسبح ةظيرق ینب نأ ق#] نبا رکذ اذکو « ترالا تب راد ىف اولزت مآ مریغو بلغت ىنبو

 نكي هنأ الإ حيحص بقعت وهو « ثراحلا تنب باوصلا نأب ةبليسم ةصق ىف قعع) نبا دنع عقو ام ىليهساا بقعتو

 تنب هتجوز رادب لزن هدحو ةءليسمو دوفولا رئادكح ثراحلا تب رادب اولزن ةفينح ىن دفو نوكي نأب عملا

 تناکو ثراحلا تنب راد ىف اولزت دفولاو ةءليسم ناو « قت نبا دنع عقو ام باوصلا نأ ىل روظ مث . ثراحلا

 ةلمر : لاقف ءاسنلا تاّةبط ىف دعس نب دم هب حرص اذک « ثراحلا تب اضيأ م لاقر ناكو« دوفولل ةدعم اهراد

 ثراحلا تنب ةسيكىهو ةبلبسم ةجوز امأو . امس قاسو « ةيراصنالا ةيلعأ نب ثراحلا ةنبا ال لاقيو ثراحلا تنب
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 . كلذ دعب رماع نب هللا ديع ابمع نبا اچ وز” لتف الف ۰ ةماعلاب ةيليسم دنع تناك اءاو ةنیدلاب كاذ ذإ نكت لف

 یعدا هنأ ىلع لم نأ الإ « ةكرشلا ىعدا هنأ نحل نبا ركذ ال رياغم اذه ( كدعب ان هتلمج مث ) هلق . لعأ هللاو

 حضو دقو « لوهجلل ءانبلا ىلع ركذ نم لاذلا مذهب هيف اذك ( یل ركذ سابع نبا لاقف ) هلو . مجر نأ دعب كلذ
 ةت هلمباا نوكسو هزمهلا ركب ( ناداوس] ) هلوق ۰ ةریره وبآ وه كلذ هل رکذ ینلا نأ هلبق بایلا ثیدح نم

 منه اب وهو : سرفلا نم ريبكلل ةفض اضرأ راوسالاو < مضلا زوجي و رسكلاب راوسلاو « راوسلا ىف ةغل یهو راوسإ

 ةروهكم ةلاشم ءاظو ءافب ( امهتهركو اههنمظفف ) هلوق . طقف رسکلاب هناف للا نم راوسالا فالخ اعم رسكلاو

 ءاجو ۰ ديدشلا رمألا غيظفلا : ريثالا نبا لاق « رادقملا زواج اذإ عيظف ومف رمآلا عظف لاقي « ةلمبم نيع اهدعب

 ىلع دتشا امهتءظف ىنغم وأ « امهتفخ ىأ ىنعملا ىلع ةءذعتلا لمتحیف هنم تمظف و هب تمظف فورعملاو « ايدعتم انه

 ینلایسنملا امهدحأ هللا دیبع لاقف ) هلوق . « ىلع ارکو » ابيرق ةيضاملا ةءاورلا ىف هلوق ىناثلا دیوپ : تاق . امه ىمأ

 هتصق نم ناكف زوريفو ىننعلا امأو « هريخ تركذ دقف ةليسم امأ ( باذکلا ةليسم رخالاو « نولاب زوريف هلتق
 ليقو « ههج و رمخ ناكهنآل ةمجءملا ءاخلاب رالا وذ اضيأ هل لاقي ناكو بعك نب ةلمع همماو دوسالا وهو یسنملا نأ

 لاقيو « ةيمأ ىلأ نب رجابملا ءاعنص لماغ ىلع باغو ةوبنلا ىعداو ءاعنصإ جرخ دق دوسآلا ناكو : هناطيش مسا وه
 نايفس نب بوقعي یورو « ماقف اثیش هل لاق یتح راما مقی لو « هل دج هنأ یعداف راجا ربع هاذاح ايلف هب سم ها
 مج مث ةمومضم ءار مث یازلا نوکسو ةدحوملا مضا جی, نب نامعنلا ثيدح نم هقیرط نم « لئالدلا د ىف قهبلاو

 نیتلمهع قي امهدحال لاقي نان اطیش هعم ناكو نونلا نوكسب ىنمإ سنع ىنب نم وهو باذكلا د وسلا جرخ : لاق

 ناذاب ناكو « سانلا رومأ نم ثدح ءیش لکب هن یخ اناکو « رغصم نيفاقو ةمجعع قسهش رخالاو رُفصم فاقو

 ةناب زرلا جوزتو ءاصنص كلم ىح هموق ىف جرف « هريخاف دوسالا ناطيش ءا « تاف ءاعنصإ زا ىنلا لماع

 ةنايزرملا همة دقو ؛ اليل دوسالا ىلع اولخد ىح امهريغو زوریفو هب وداد امدعاوم ىف ةمقلا رکذف « ناذاب ةهچرز

 زتحاو زوریف هلتقف اولخد یتح رادجلا هعم نمو زوریف بقنف . سراح فلآ هباب ىلع ناكو ۰ رکس ىت> افرص رفلا

 . يب ىلا ةافو دنع كلذب قاوف ةنيدملا ىلا ريخلا اواسرأو « تيبلا ماتم نم اوبحأ امو ةاراا اوجرخأو , هسأر

 ءاج مث « ها هب ريخأف ىحولا هاتأف « ةليلو مويب يب ىنلا ةافو لبق دوسآلا بيصأ : ةورغ نع دوسآلا وبأ لاق

 لب ىنلا نفد ةحيبص كلذب ربخلا لصو ليقو « هنع هللا ىضر ركب ىبأ ىلإ ربا

 نا رج لهأ ”ةصق . ساپ - ۲

 رف ر نب ةل نع قاحسإ ىنأ نع ليئارسإ نع مدآ نب ی انث"دح نيسهلا نب سابع شو - ۸۰

 اهدحأ لاقف لاق ٠ هانعالي نأ نادیرب يب هللا لوسر ىلإ "نارح ابحاص ؛دیسلاو ؛بقاعا ءاج » لاق َةفيذُح نع

 « الأس ام كيطمن ان[ : الاق . اندمب نم انیقع الو نح حلفت ال اننعالف بن ناک نبل ولاوف « عفت ال : هبحاسل

 4 فرشتماف . نيمأ ی انيمأ الجر مم “نہال : لاقف . ی ال اعم بت الو هما الخر ا تشاو

 نیمآ اذه : هب رفا لور لاق « ماق املف ۰ حاترجلا نب ةدبعابأ اي من : لاف هب رفا لوسر بامجسأ



 ىراغملا باتك- 6 1

 < مال مذه

 نب ”ةلص نع ”قادسإ انأ تعم لاق ةيعش انک دح ررفمج نب دمع انث"دح راش نب دغ اشو - ۲۸۱

 نامبال : لاقف « انيمأ الجر انل ثمبا : اولاقف قم ىنلا ىلإ نارج لهأ ءاج » لاق هنع هلا ىضر ةفيذح نع رف ز

 ۱ ۱ « حارطا نب ةديبع ابأ ثعبف « شالا هل فرشتساف « نيمأ "قح ؟دیمآ الجر 0

 ”لكسا » لاق كي ّىنلا نع سنأ نع ةبالق ىلأ نع رفاخ نع ةبعش انثدح ديلولا وبأ ارو - ۲

 » حا رجلا ی ةد ۳ ةمالا هله نیمآ و ۰ سا ةمأ

 ىلع لمتشی نیلا ةرج ىلإ هکم نم لحام عبس ىلع ديبكدلب جلا نوكسو نونلا حتفب (نارج لهآ ةصق ) هلو
 نبا ركذو , ىزاغملا ىف هل دانساب ريكب نب سأوإ تادايز ىف اذک < عب رسلا بک اراا موي ةريسم ةبرق نیمیسو ةا

 ماکو ةنيدملاب دوفولا ىف مركذ داعأ نكل « الجر نورشع ذئنيح مو هک« مل هللا لوسر ىلع اودفو مبنا قعا
 دنعو , مهفارشآ نم الجر رشع ةعبرأ ىف مهدفو هيلا جرف ملا بتک ب ىنلا ناك : دعس نبا لاقو . نيتم او هدق

 نب سابع یناذح) هلو . مءامسأ درسو « الجر نيرشعو ةعبرأ | وناكمهنأ ةمقلع نب زرك ثيد> نم اضيأ قدسإ نبا

 انثدح ) هلو . ان ورقم دجبتلا ىف مدقت رخآو < تبد#ا اذه یوس یراخبلا ىف هل سیا « ةقث یدادعب وه ( نیس ا

 دانسالا اذهب مدآ نب یحم نع نافع نب ىلع نب نسحلا نع مصالا نع « كردتسلا » ىف رك احلا ةياود ىف ( مدآ نب ىحب
 حجرو ؛ ليئارسإ نع یرخآ قرط نم هچام ناو یابالاو دحآ هج رخآ كلذکو « ةفيذح لدب دوعسم نبا نع

 ىف اک « ةفيذح نع » لاقف حل ىبأ نع ثيدحلا لصأ یور دق ةبعش ناف « رظف هيفو هذه « للعلا » ىف ىنطفدادلا

 نبا هاور دقف « ناحمح نيقيرطلا نأ رمظي ىذلاو « ةبعش ةياورب ربظتساف كلذ مهف ىراخبلا نأكو « اضيأ بابلا

 دیساا ءاج ) هلو ۰ ةفيذ> نع ةلص نع قع ىبأ نع ةدئاز ىبأ نب ايركذ ةياور نم ىلبعامسالاو اضيأ ةبيش ىلأ
 مهاحر بحاص ناكو « لیبحرش لاقيو هنكاس ةيناتحتب ملا ها ناكف ديسلا امأ ( نارجن ابحاص بقاعلاو

 ثراحلا وبأ اضيأ مهعم ناکو < مهتروشم بحاص ناكو حيسملا ديع همساف بقاعلا امأو « كلذ ىف مس رو مهخمتج و

 مهلع الت و « مالالا ىلا 22 ىنلا ماعد : دهس نبا لاق . مېساردم بحاصو مربحو مرفقسأ ناكو ةمقلع نبا

 ىأ ( هانعالي نأ ناديرب ) هلو . كلذ ىلع اونرصلاف « کلهابآ لبق لوقأ ام متركنأ نا : لاقف « !ومنتماف نآرقلا
 هلوق ىلا ريشي ء كلذ ىف تلزن نارمع لآ ةروس لوأ نم ةبآ نينامث نأ لسرم دانساب قصتإ نبا ركذو « هالمابی

 ممن وبأ ركذ ( هيحاصل ایهدحآ لاقف ) هلوق . ةالا 14 مءاسنو انءاسنو مءانبأو انءانبأ عدن اولامت لقف امت

 « مهد بحاص ناكه نال بقاملا وه كلذ لاق ىذلا لب : هريغ لاقو « ديسلا وه كلذ لئاقلا نأ هل دانساب ةباحصلا ىف

 ايبن ناک نئل هللاوف ) هلوق . میرم وبأ لیبحرش كلذ لاق ىذلا نأ هل دانساب ىذاغملا ىف ريكب ن سذوب تادايز قو

 نبأ ةباور ىف داز ( اندعب نم انيقع الو نحن حلفن ال ) هلو . نوا رابظاب اننعالف یبمشکلا ةياور ىف ( انع الف
 اومن ول نارجن لهأ ةكابب ریشبلا یناتآ دقل لاق لب ىنلا نأ ةبيش ىبأ نبا دذع ىعشلا لسرم فو« « ادبأ د دوعسم

 ( انتلأس ام كيطعن انا ) هلق ۰ « ةنءالللل هفلخ ىشمت ةمطافو نيسحو نسح ديب ذخأ مهيلع ادغ الو . ةنءالملا يلع



 ۹۵ ۳۸-۳۸۳, تيدا

 قاسو « ةيقوأ ةلح لك عمو رفص ىف فاأو بجر ىف فلأ : ةلح ىنلأ ىلع مبحلاص هنأ ديكب نب سنوي ةياود قو
 نبا ةياود ىفداز < الأف كلذ دعب امجر بقاعلاو ديسلا نأ دعس نبا ركذو . الوطم pi هبتك ىذلا باتکلا

 رفاكلا رارفإ نأ دئاوفلا نم نار لهأ ةصق قو « تلأس ام كءطعن نكل و « كنعالن ال : الاقف هايتأف د دوعسم
 تابع اذإ بحي دقو <« باتکلا لهأ ةلداج زارج امفو 5 مالسالا ماکحا مزا یح مالسإلا ىف هلخدي ال ةويئلاب

 عقزؤو ¢ ىعازوالا مث كلذ لإ ساع نا اعد دقو ةجارومظ لعل 6 اذإ فل اهل ةلهايم هعورشم ايفو هتحاصم

 حقوو . ةلهابملا مو» نم هی هيلع ى ال الطبم ناكر لهاب نم نأ ةبرجتلاب فرع امو . ءايلعلا نم ةعا كلذ

 هارب ام لع ةمذلا لمأ ةحلاصم اهو ۰ نی رهش ريغ اهدعمز م٣ ف ةدحاللا ضعبل بصع# ناك صخت عم كلذ لل

 هجو ىلع رافكلا نم ذوي لام امم هلک ناف « ple ةبزجلا برض یر كلذ یر و. لالا فائصأ نم مامإلا

 ةرهاظ ةبقنم اهيفو . مالسإلا هحاصمىف ةئدحلا لهأ ىلإ نيمآلا ملاءلا لجرلا مامالا ثءب اهيفو . ماع لك ىف راغصلا

 مهتاقدصب هينأيل نارج لهأ ىلإ ايلع ثءب دلو ىلا نأ قحا نبا ركذ دقو . هنع هللا ىضر حا رجلا نب ةديبع یل

 ىنلا هلسرأ لعو ¢ عجدو حلصلا لام ضعف م هجو ةدمبع اأ نآل ةدءبع یا ةف ريغ ةصقلا هذهو « مميزجو

 .لعأ هللاو . ةقدصلا نم هيلع بجو ام مم لسا نگ ذخأيو ةيزجلا نم مولع قجتسا ام ef ضیش كلذ دعو 2

 ىف مدقت دقو « هلبق ىذلا ثيدحلا هببس نأ ىلإ ةراشإ ةديبع رب أ ةمآلا هذه نيمأ نا سا ثيدح فتضملا دروأ مث

 ی سا 000 2 4 و

 ن رحج و نام ةصق . ساپ - ۳

 لوقی امهنع هللا یضر هل دبع نب باج ردکلل نا م قاش انك دح دمع ن ةبدق اشو - ۸۳

 ”لام مد ملف . (اثال ) اذكهو اذكسه "كتیلآ دقا نيترحبلا "لام ءاج دق ول: لج للا لوسر ىل لاق »

 بنا ”دنع 4 ناک نم : ىكانف ايدانم مآ ركب ىبأ ىلع مدق الف . لب وللا لوسر "ضبق ىتح نیرحبلا

 كتئيطعأ نرحبا لام ءاج ول ۽ لاق 2 "یبلا نآ هتربخأف ركب اب تئ : رباج لاق . ىنتأيلف ةدع وأ ند

 « ينمي لف هتيتأ م « یلعمب لف هتلأسف كلذ دعب ركب ابأ "تیفلف : رباج لاق ٠ ییاطعأذ : لاق . (االث) اذكهو اذكه

 نأ اماف . ٠ ىنطعت مف تلتبت مث« یل ت لف كقيتآ مث « ىنطعت لف "كتبنآ دق : هل تاقف ٠ ىلعي لف ةثلاثلا هتيتأ من
 نم كتعنمام . اثالث اهلاق ؟ لخبلا نم ًأَوذأ ءاد ئأو ؟ ىع "لخبت ”تلقأ : لاق . ىع لخبت نأ اماو « يطمن و ۰ 01 ءااض صلو ۰

 4 كيطعأ نأ "دی ۲ انأ و الإ ل

 اهمددعف ۰ اهذع : ركحب وبأ ىل لاقف هنثج. : لوقي هللا دبع نب َرباج تمس » "ىلع نب دمت نع ورم نعو
 « نين اهلثم ذخ : لاقف « ةئامسخ اهندجوف

 .مضيف نام امأو . ةمبا پاتک ىف اهنايب مدقت دقو « سيقلا دبع دلبف نيردبلا امأ ( نبرحبلاو نامع ةضق) لوق



 یزاغلا باتك- 1 ۹٦

 نٍلا ىف نامع : ىطاشرلا لاقو ء كلذ ىلع امفیرعآ ىف دزب ۸ نولا دالب ةضرف ىه : ضايع لاق« ميلا فیفخ و ةلءوملا

 دنع نم هيلع مدق صاملا نب ورع نأ ةم.و ركذ . نامع لها سيئر ىدناجلا املا باب ٠ اش ی نامعإ تیم

 دعب كلذ ناکو « رفیجو ذارع ىدناجلا ادلو صاعلا نب ورع دب ىلع نمآ ىذلا نأ هريغ ركذو « هقدصف ب ىنلا

 ىلإ هلسد هلي هللا لوسر ثمب » لاق ةمرخم نب روسملا ثيدح نم ىلاربطلا یورو . یتا ورع وبأ هركذ < ربيخ

 اومجرف : هيفو نامع كلم ىدناجلا ینپا ذابعو رفیج ىلا صاعلا نب وربع ثءبو د هيفو . ثيدحلا ركذف « كولملا

 « نيرحبلا نم نابع برقب راعشإ اذه قو < نيرحبأاب وردعو یفوت هناف ارمع الإ لَم هللا لوسر ةافو لبق اعيمج

 اذه ىلإ ةجرتل اب راشآ فنصاا لعاو « تفحصتف نينح دعب تن انك ابلعلف أَي هنافو نم كولا ىلإ ثءبلا برقبو ٠

 ديبل ىبأ قيرط نم دمحأ یورو « قي هللا لوسر ضبق ىتح نيرحبلا لام مدقي لف » بابلا ثيدح ىف هلوقل ثيدحلا
 ركب ىنأ ىلع هلخدأف ۰ نامع لوأ نم : لاق ؟ تنا نم : لاقف رمع هآرف « دسأ نب حريب هل لاقي انم لجر جرخ » لاق

 « رحبلا اميحانب حضني ناع اهل لاقي اضرأ لعآل ىلإ د لوقب لب هللا لوسر تعم ىلا ضرالا لهأ نم اذه : لاقف

 ىلإ الجر عقلي هللا لؤسر ثعإ د لاق ةزرب أ ثيدح نم لسم دنعو « رجح الو مهسا هومر ام ىلوسر مانا ول

 : ( ناهینت )۰ « كوبرض الو كوبس ام تيت نابع لهآ ول : لاقف لي هللا لوسر ىلإ ءاب ء هوب رضو هوبسف موق
 , هلوقب رعاشلا اهدارآ ىلا یهو < ميلا دیدشتو نيملا حتفب امنکسا نامع احل لاقي ةدلب ماشلا لمعب

 .فنراممب انوتفم یبام امهالوا نالاغ هبجو ىف

 ثيح هناكم ىف یاس اک یوبنلا ضوحا ةفص ىف حقو اف ةاورلا فالتخا عقو امت إو « امطق انه ةدارم تسیا و

 ةي اتحنلا دیدشآ و ةلمهملا حتفب ذايعو « ةين اتحت نيعلا لدب نأ الإ رفمج لثم رفيجو . نامع ركذ هقرط ضع ىف ءاج

 ةلبم مث ةيناتح مث ةدحوج حريبو « رصقلاو نوثلا نوكسو ماللا حتفو مجلا مضب ىدنلجلاو « ةمجعم هرخآو

 نب زباج ردكتملا نبا میس ) هل . ةنييع نبا وه (نايفس انثدح ) هلق « رباج ثيدح فنصلا ركذ مث . ليد نزوب

 لاق ردکنلا نبا تعم“ لاق نامفس انئدح » هدنسم ىف ىديمللا ةياور قو ٠ عم لوعفم هنأ ىلع رباج بصنب (هللا ديع

 وه (ورع نعو) هلوق . سنا ضرف ىفو تاداهشلا فو ةلافكلا ىف فوتسم ثيدحلا حرش مدقت دقو « ارباج تعم

 نيدب املا نیز وه هوبأو « رقابلاب فورعملا وه ىلع نب دمو « دانید نبا وه ورمعو « لوالا دائسإلا ىلع فوطعم

 نايفس انثدح » یدیجا ةناور ىف عقوو « ةيفنملا نبا وه ىلع نب دمع نأ معز نم موو « ىلع نب نيسحلا نبا

 هرك ذف « ىلع نب دمحم ىتريخأ رانید نب ورم انادح

 نوا لهأو نير عشألا مود یا - €۷٤

 « مهنمانأو یم مد هم *ىبلا نع یموم وبأ لاقو

 نع ةدئاز ىلأ نبا انثدح مدآ نب يي انثدح الاق رصن نب قاحسإو ردع نب هلا دبع شرم - ۵

 اننکش نبلا "نم ىخأو انأ ةتمدق » لاق هنع هلا ىضر ىموم ىلأ نع "دیزپ نب دوسألا نع ”قاحسإ ىبأ نع هيبأ
 0 ۰ ع 3 2 2

 6 4 میمو او ملوخد قرثک نم « تيبلا لهأ نم الإ مو دومسم نا یر ام ات



 ۷ 4۳۸۵ - ۳۸4 تردحا

 « نيلا لهأ نم نیپرعشالا نال صاخلا ىلع ماءلا فطع نم وه ( نبلا لهأو نيبرعشألا مودة باب ) هل
 مدق هنأ ىريمجلا ديز نب عفان ةصق نم هركذآ ام وهو « رخآ اصوصخ نملا لهأب دارملا ىف نأ ىل رهظ كلذ عمو

 نم فرط وه ( مهئم انأو یم م: ی یناا نع ىموم وبأ لاقو ) هلوف . قيفوتلا هاب و , ريح نم رفن ق ادفاو

 دقو « ثيدحلا « منم انأو یم مهف « مهناب اومسنقا مث اومج وزغلا ىف اوامرأ اذ] نيبرعشألا نا , هلوأ ثيدح
 . ةعاطلا ىلع امیقافتاو امرقب رط لاصتا ىف ةغاابملا « ىم مد هلوقب دارلاو « كانه حرشو ةكرشلا ف فا واا هلصو

 نب ايركز نب یے وه ( ةدئاز ىبأ نبا انئدح ) هلق ۰ « لوألا ثيدحلا : ثيداحأ ةعیس باپلا ىف فنصلا رکذ م“
 نب فسوب قیرط نم بفانلا ىف ) دوسالا نغ ) هلو ٠ . یراخبلا ىخيش یوس نويفوك هلك دانسالاو « ةدئاز ىنأ

 ةوزغ ىف هيخأ مسا نایب مدقت ( نالا نم یخ آو ازآ تەد ) هل ٠ « یسوم ابآ ثعمس دوسالا یثدح د حل نآ

 . ةبحص اهو« ءاوس نب دو دبع تنب دبع مآ همأ مسا ( همأو دوعسم نبا) هلو . نونلا مضب (ىرئام) هلوق ٠ دخ

 ثيدحلا مدقتو « يب ىنلا تیب لمآ ا بقانملا ىف مدقت و : اب ىنلا تيب یآ ( تيبلا اما سافت
 ءادتباو « یزورلا ديز ىبأ ةياور نم دانسالا اذه لوأ نم ىراخبلا اخیش طقس : (هيبنن ) . دوعسم نبا بقانم ىف
 عسيبر ىف تام هن ال مدآ نب یی ىراخيلا كردي لو. باوصلا وهو هريغ دنع ايثو « مدآ نب يحب انثدح و دانسالا

 او < نینس عسل دموي هرعو اهتم لحرب لو یراخہب ذتموب ىراخيلاو , ةف وكلاب نینئامو ثالث ةنس لرالا

 رای حتف دنع 22 ىنلا ىلع یفوم ىبأ مودق ناک : (رخآ هيهنت) . ةمدقملا ىف هتمجرت ىف هتنوب اک ةدع كلذ دعب لحر

 مه والا ةرجملا ةشيحلا ىلإ رجاه نم ناك مث ةرجملا لبق 4*1 هيلع مدق هن] ليقو « بلاط ىبأ نب رفعج مدق امل

 رفمحي كانه اوعمتجاف , ةشبحلا ىلإ حیرلا مهنقلأف ةئيفس ىف ةنيدملا ابلاط جرخ هنأ حيحصلاو . رفعج ةیحص ةيناثلا مدق

 ولو دوفولاو ايارسلاو ثوعبلا نم هطرش ىلع عفو ام عمجيل انه ىراخبلا هرکذ امناف اذه ىلعو . هتبحص اومدق مث

 تاكو . ةدمب کم تف لبق تناكو حارجلا نب ةديبع ىلأ عم رحبلا فيس ةوزغ ركذ مث نمو « مهخراوت تابت

 « اضيأ اصوصخ ماعلا اذهل نأ ىل رهظ مث . صاخلا ىلع ماعلا فطع نم نييرعشألا دعب «نيلا لهأو » هلوق نأ نظا
 ريم نب سايإ قيرط نم «نيهاش نال ةب املا باتک » ىف تدجوف « ريح دفو مو نيلا لهأ ضعإ مهب . دارملا نأو

 دقو « ثيدحلا « نيدلا ىف هقفتنل كانيتأ : اولاقف ريح نم رفن ىف لی هللا لوسد ىلع ادفاو مدق » داتا
 ناف ءةدافولا ف امپعایتجا دارملا سيلو « نیتفئاط ىلع ةلمتشم ةمجرتلا نأ هلصاحو « قلخلا ءدب لوأ ىف هدئاوف ت یکذ
 « دوفولا ةنس یهو عسا ةنس ىف ريح دفو مودقو « یخ حق دنع عبس ةنس ىف یموم ىأ عم ناک نيرعشألا مودق

 لئابقلا هيفركذو اباب دوفولا تاقیطاا نم ةيوبنلا ةمجرتلا ىف دعس نب دم دقع دقو . ميك یب عم اوعمتجا اذه لجالو

 رکذ هنأ عمو كلذ ىف دجوي ام عمجأ همالكو « نسح صیخلتب كلذ بعوتسي داكو نیلا نم م ةعيبر نم مث رضم نم
 اهتركذ ىتلا ديز نب عفان ةصق هل عمتي مل ريح دفو

 5 مدقاملد» لاق مد نم ةبالق ىلأ ع نع بویآ ع نع مالسلا 27 ا دح مَ وا اشو — ۵

 ىلإ ”ءاعدف «* سااج ٌلجر موقلا قو « ًاجاجد یگدنت وهو هدنع "سول و . مرج ن* ىلا اذه مرک او

 تفلح یا : لاقف . "هک أي هلي ىنا ”تيأر یناف ؛ م: هل لاق . هترذقف بش لک اب هتیآر ينإ : لاقف ماعلا

 ىرابلا عف ۰ | ۱۳ = م
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 نأ أف « هانلحتساف « نییرمشالا نم فن هم یبلا انينأ انإ « كني نع كاربخأ م : لاقف . هلك ال

 «دؤذ سمخ انا صاف ٠ لبأ ربهتب فا نأ هلي ؛ونلا ثبلي ل مث ٠ المحال نأ فاغ ءانلمحتساف « نلمح

 تفلح "كن « هللا وسر اي :"تاقف هتيناف . !دبأ اهدمب "ملفنال « هتيم ی یبلا دات: انلق اهاتْسَبق الف

 ىذلا تيتا 5 ام 1 ريخ اه ريغ یراذ نی ىلع ناحأ ال *نكل و ۰ 'لجأ : لاق ٠ اتل دق و ,انطمحتال نأ

 » ام 2 وه

 نا وهو رفعج نزو یازب ) مدهز نع ) هلو برح نا وه ( مالسلا ديع انثدح ) دلو ¢ قاثلا ثردحلا

 « ناثع نمز ىف اهياع اريسأ ةفوكلا ىلإ ىأ ( ىسوم وبأ مدقامل) هلوق . ءارلا رکو ةمجءملا داضلاب برضم

 ميجلا حتفب ( مرج نم ىملا اذه مرك أ ) هلو . نولا لهأ نم نكي مل امدهز نال نیلا مدق دارأ : لاق نم موو

 فاحلا نب نارمع نب ناولح نب ةيلعث نيا ةليقث ةدحوم مث ءارب نابر نب مرج ىلإ نوبسني ةريهش ةليبق : ءارلا نوكسو

 « ةمعطالا باتک ىف كلذ ىلع مالكلا قآيسو « ةمجعملا لاذلا کو فاقلا حتفب ( هترذقف ) هلق . ةعاضق نبا

 كوبت ةوزغ ةدادإ دنع مب ىنلا

 97 ی هک ٠ اگ 4 4 © ت
 خادش نب عماج ةرخص وبأ انث دح نایفس انث دح رمصاع و انثدح رع نب و ره رو سس ۷

 : لاقن لي نا رلوسر ىلإ ميغ ونب تءاج » لاق ا ù نارع ان دح یزالل رذرح نب راوفص ان دح

 لاقف « نا لأ شا ءاحف ۰ هل هللا لوسر هجو ريذتف 1 انطعأف و ذإ امأ : اولاق 1 مع یبا اورشبأ

 « هللا لوسر اب انلبق دق : اولاق . ميك وتب لب | ذأ ىرشبلا اولبقا : هلي ىنلا

 ءا و هلوق هنم ضرغلاو ¢ قلخلا هدا ی هماټ مدقت دقو « أرصتخع هدروأ « ناريع تب دح كل املا كثيدحلا

 ناك نيد رعشالا مودقو عسل ةئس ناك مي قبب دفو مودق نأب لكشتساو « ىرشبلا اوليقا لاقف نللا لهأ نم سان

اومد نيب رهشالا ند ةفئاط نوكي نأ لامحاب بیجآ و 6 عبس ةنس ربيخ حتف بقع كلذ لبق
 كلذ دعا 

 اخ ىبأ نب لیعامس| نع ةبعش انثدح رب رج نب ”بهو انت لح لا دمع نب هنا دبع شرع - ۸۷

 هافجلااو ٠ نملا ىلإ ودیب راشأو - انه اه ناعإلا » لاق را "ینلا نأ دومسم ىلأ نع مزاح ىلأ نب سیف نع

و ةر ناطيشلا انرك ملطی ثوح نو لبالا بانذأ رلوصا دنع ندا دالا ىف بواقلا ظاغ و
 ¢ شق

 ةرب ره ىبأ نع نا وک ذ نع :لاملس نغ ةبمش نع رىدع ىبأ "نا اندح راشب نب ور اشو - ۳۸۸

 . ةيناجب ةكسحلاو « نا نامالا .ابولق نيأو ةدثنأ قرأ م نملا لأ کان » هي ىلا نم هنع هللا ضر

 « متشلا لهأ ىف راق ولاو ةنوك- لاو « لبإلا بامسأ ىف داليخلاو رخفلاو



 ۹۹ ۳۹۰ (۳۸۸ ثيدحلا

 وا ئالا نع ةر ره ىلأ نع ناوكذ تمم نابل نع ٌةبعش نع ر دنه لاقو

 ةريره يأ نع ثيل بأ نع ديز نب روث نع "ناملس نع یخ زن لاق ”ليعامسإ اشزو - ۹

 « ناطيشلا قرف (ماطب انه اه ۽ انه اه ةئتثلاو « نا ”ناعإلا » لاق للرب ىبنلا نأ

 نا فو رب ره ىبأ نع جرعألا ن دا#زلا وبا انثالح ”بوعش ارنا وناملا وبأ و - ۰

 « ةينامك ةكسحلاو « ناب هقفلا . ةدثأ قرأو (ولق .فمضآ نا لهأ م انأ » لاق هک یا نع هنع

 لدي اذهو ؛ نيلا ةبج ىلإ ىأ ( نهلا ىلإ هديب راشأو انه نامالا ) دوعتم یآ ثيدح عبارلا ثيدحلا
 هل « ةريره ىبأ ثيدح سماخلا ثيدحلا . اباهأ ريغ نم ناك ولو نهلا ىلا بسني نم ال دلبلا لهأ دارأ هنأ ىلع
 حي رضتلا عوقول هدروأ ) خلا ةبعش نع ردنغ لاقو ) هلو . حلاص نبا وه ناوكذو شعالا وه ( ناجلس نع )

 انثدح) هلوق . دانسالا اذهب رد-نغ رفعج ن دمع نع دمحأ هلصو دقو « ناوكذ تعمم و شعألا لوقب
 وه ديز نب رولو « لالب نا وه ناملسو « دیما دبع ركب وبأوه هوخأو «سيوأ ىبأ نبا وه ( ليعامسإ

 ناعالا ) ىل . لاس همسا ثيذلا وبأو « هلوأ ىف ةحوتفم ةيناتح ةدايزب هوبأف ىاشلا ديزب نيرو امأو «ىدملا
 لوأو امل وأ قو « ةيئام ةكاو » ناوكذ ةباور ىفو اهبفو « نام هقفلا » اهدعب ىلا جرعالا ةياور ىف ( نامب
 ءافجلاو » دوعسم فآ ثيدح قو « ةئيدملاب نيذلا ةباحصلل باطخ وهو « نیا لهأ ات » ناوكذ ةءاور
 ابف دازو « لبإلا بامصأ ىف ءاليخلاو رخفلاو » ةريره ىلأ نع ناوكذ ةياور ىو « لا نيدادفلا ف بولقلا ظاغو
 وه اذهو « ناطيشلا نرق علطي ثيح انپه ةئئفلاو » ثيغلا ىبأ ةياور ىف داذو مثلا لهأ ىف راقولاو ةنيكسلاو »
 بقانملا لوأ ىف كلذ رئاس حرش مدقت و . ىلاعت هللا ءاش نا نتفلا باک ىف هحرش قاشو « سداسلا ثيدجلا

 هلوقب دارملا نإ : لاق نم لوق درت « نيلا لهأ رك اتأ » امف ىنلا ةاورلا نأ ىلا كانه ترشآ و ۰ قلخلا ءدب فو

 « نامي ناعالا » هلوق ینعم نإ : هريغو ديبع یآ لوق حالصلا نبا ركذ دقو . كلذ ريغو راصنالا « نام ناع الا »

 وهو ردص مالکاا اذه نال , ةنیدلا و كم دارملا : ليقو « نهلا نم ةمابتو ةما نم کم نال کم نم نام لا أديم نأ

 دارملا نأ ديبع وبأ هداتخاو ثلاثلاو « ةيناع هيف وه ىذلا لح ا ىلإ ةبسنلاب ذئنيح ةنيدملا نوکسنف « كوبتب عملي
 اوامأت ولو : حالصلا نبا لاقو . هراصنأ مهتوكلل مهيلا ناعالا بسنف لصالا ىف نويناء مبال راصنآلا كلذب
 نأ نيعتيف «راصن لا مهنمو ضانلا باطخ «نولا لهأ ك اتآر هلوق نال « ليوأتا اذه ىلإ اوجاتحا ام ثيدحلا ظافلأ
 داراا مث : لاق « هل موبفم الو هلاكو ناءإلا ةوقب اوءاج نيذلا فصو ثيدحلا ىنعمو : لاق ؛ مريغ اوءاج نيذلا
 وهام « نامي نامبالا » هلوقب دارملا نوكي نأ عنام الو . یبتنا نامز لک ىف نیلا لهأ لك ال مهنم ذثنیح نودوجوملا
 ینکسلاب نملا ىلإ بسنپ نم لمشي « نام » هلوق نأ هلصاحو ۰ حالصلا نبا هركذ امو ديبع وبآ هركذ ام معأ

 نملا ةبج ناكس لاو>أ نم رصع لک ىف دهاشملا وه لب ٠ ربظآ ینککسا اب بسني نم هب داراا نوک نکسا « ةليبقلابو
 ظالغ لامثلا ةبج نم دجوي نم بااغو « نادب لاو بولقلا قاقر نءلا ةرج نم دج وب نم بلاغف « لامشلا ةبجو
 برغل ضرعتي لو : قرشملاو ماشلاو نبلا : ةثالثاا تابجلا لهأ درعسم نا ثبدح ىف مسق دقو « نادبالاو بولقلا
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 . لعأ هللاو « هريغ وأ نايسنل امإ ىوارلا هرکذ مو هيف ناك هلعلف ۰ رخآ ثردح ىف هركذ دقو ٠ ثيدحلا اذه ىف

 اني » سابع نبا ثيدح ىلإ راشأ هنأكو , اعطق نیلا لهأ نم مہا نییرمشالا ىف ثيداحألا هذه ىراخبلا دروأو

 . مهتعاط ةئسح « مهمواق ةيقث نملا لهأ ءاجو « حتفلاو هللا رصن ءاج اذإ ربك أ هللا : لاقذإ ةنيدملاب تكي هلا لوسر

 , يلع علطي » لاق مكي ىنلا نغ معطم نب ريج نعو . رازبلا هجرخأ « ةيناء ةمكسملاو نام هقفلاو نام ناعالا

 ىناربطلا فو «یناربطاو رازبلاو للم وأو دحأ هجرخأ ثيدحلا ءضرألا لهأ ريخ مه « باحسلا مهنأك نملا لهأ

 : لاق , دعت لهأ لاجر : لاق ؟ ريخ لاجرلا یا : نصح نب ةنييعل لاق لب یتا نأ » ةسدع نب ورع ثيدح نم

 هلوق : فاط#ا لاق ؛ لبج نب ذاعم « ثیدح نم اضيأ هجرخأو . ثيدحلا « نام ناعالا « نالا لهأ مث لب یبذک

 ظاغ اذإو ؛ هءاروام ىلا صاخو لوقلا ذفن قد اذاف ۰ بلقلا ءاشغ داوفلا نال ىأ « ابولف نيلأو ةدئفأ قرأ مد

 هفداصي ام لك قلع انيل بلقلا ناك اذإو ٠ لخاد ىلإ هلوصو دعب

 ثا مم اسواح انکو لاق ةمقاع نع مارا نع شعألا نع رج ىلأ نع ”نادبع شو - ۱

 ول ةكنإ امأ : لاق ؟ أرقت مساوهرقي نأ بابشلا ءالؤه ميطتسيأ نهرا دبعابأ اي : لاق باشاق وفم

 نب دايز وخأ  ربدح' نب دیز لاقف ٠ ةمقلعاب أرقا : لاق ٠ لجأ : لاق . كيلع أرقي مهضمب ترم تاش

 كموق ىف تقي ئبدلا لاق اب كن ربخآ تنش نإ كنإ امأ : لاق ؟ انثرفأب سيلو أرقي نأ ةمالع ”رمأتأ رب دح

 : هللا دبع لاق . "نسحا دق : لاق ؟ ار نیک: هللا دبع لاقف ٠ مرم ةروس نم ا نیس ”تأرقف . هموقو

 ؟ ىقلي نأ منا اذط نأي ملأ لاقف بهذ نم مناخ هيلغو باب ىلإ تتل "م . هژ تی وهوالإ يش أرقأ ام
 « هاتلأف . مویلا دعب “ىلع مار نل كنإ امأ : لاق

 ةبمش نع ر دنغ هاور

 ٠ روهشلا ىباحصلا ترالا نبأ وهو « ةليقث والا نيندحولا و ةمجعم لاب ( بابخ هاج ( هلوق عباس ثيدحلا

 «أرقفد نيمشكلا ةياور ىف ( كيلع أرقيف موضعإ تأ ) هلوق ٠ دوعسم نأ ةيئك وه (نمحرلا ديع ايأ اب ( لوق

 كردأ نيعباتلا رابك نم دايزو « ريدح نب دايز وخآ رغصم ةلمب؟ ( ريدح نب ديز لاقف ) هل . ىضاملا لعفلا ةغيصب

 نب ةكردم نب ةعزخ نب دسأ ىنب نم ىدسأ وهو ترم اهتنس] ىلوو ةفوكلا لزت و دواد ىبأ ناس ىف ةياور هلو رع

 لو ينلالاق ام كتربخأ تش ناز ملا فيفختب (امأ) هلوق . ةباود هل فرعأ الف ديز هوخأ اأو ءرضم نب سایلا

 ريد نب دايزو دسأ ىب مذ ىلإو « یمخن ةمقلع نال عضخنلا ىلع يب ینلا ءانث ىلإ ريمي هنأك (هموق فو كموق ىف

 2 هللا لوسر تدهش » لاق دوعسم نا نع نسح دانسأب رازلاو دما هجرخأ امفف عضنلاىلع هؤانث اماف « یدسآ

 ثيدح بقانلا ىف مدقتف دسأ ىنبل همذ امأو « مهنم لجر ىنأ تب ىتح « مویلع یو عخنلا نم ىحلا اذهل وعدي

 نم ةروبشم ةلببق عخنلا ىلا بوسنف ىمخنلا امأ و «نافطغو دسأ یب نم ريخ اهريغو ةئيوج نا » هريغو ةربره ىبأ

 هل ليقو « ديز نب ددأ نب كلام نبا دلج نبا ماللا فیفختو ةل ملا مطب ةلع نب ورم نب بهبح عخنلا مما و « نیل

 كنئدحال وأ نئكسقل د جرختسملا ق معن ىف أ دنع شمعألا نع ةيعش ةاور فو . دعب يأ هموق نع عج هن عخنلا
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 ىلأ كادف لر هللا دبع لاقف» ةبعش ةباور ف (ميرم ةروس نم ةيآ نیس تارتف) هلق . «هموقو كموق ىف ليق ام

 وه هنآل ايابخ كلذب هللا دبع بطاخو « دوکذلا دانسالاب لوصوم وه (یرت فيك هللا ديع لاقو ) هلق .« ىأو

 باخ لاق م هيفف شعالا نع لس نع درحآ اور ىف تبث اذکو « نسحا دق لاق یذلا وهو ءالوأ هلأس ىذا
 ةبقنم یهو « ةمقلع ىنعي (هؤرقي وهو الإ اثيش أرقأ ام) هلوق . اضيأ لوصوم وه (هقادبءلاق ) هلق . < تنسحأ
 : لاقف بهذ نم متاع هيلعو بابخ ىلإ تفتلا مث) هلو . ةءارقلا ىف هلثم هنأ دومسم نبا هل دهش ثيح ةمقلعل ةميظع
 شعألا نع ىأ ( ةبعش نع ردنغ هاود ) هلوق ٠ هب یرب ىأ فاقلا حتفو هلوأ منعإ ( قلي نأ متاخلا اذهل نأ ۱
 ردنغوهو «رفعج نب دمي انثدح» لینح نب دمحأ قبرط نم «جرختسلا» ىف مین وہ أ ابلصو دقو « روكذالا دانسالاب

 شب موو« شععالا نع دیبع نب ىلعي قبرط نم الإ دمحأ دنسم یف هرأ مف الاو دمحال دهزلا ىف هنأكو اذه هدانساب

 ةداعإ ال نأ ىل ربظ دقو « ةريره ىبأ ثيدح بة هلع نأو خسنلا ضعب ىف داعم قيلعتلا اذه نأ معزف هانيقل نم
 یا عضوملا ىف دارملا نأو « باوص ةبعش نع ردنغ ةباور نم نيعضوملا ىف عقو ىذلا أ خسنلا عيمج ىف هنأ و
 ىف ىليعامسإلا تيثأ دقو «شعالا نع ةزح یآ قيرط نم هب هلصو ىذلا دائسإلاب شمالا نع هاور ةبعش نأ
 هب هلصو ىذلا دانسالاب شعالا نع بارش نبا قيرط نم هجرخآ نأ دءإ لاف ةبعش نع ردنغ ةياور هچرختسم

 ةظعوملا ىف هينأت نسحو دوعسم نبال ةيقنم ثيدحلا فو« ةبعش نع ردنغ هاورو , شمالا نع ةعاج هاور د

 ىهنلا نأ دقتمپ ناك ابابخ لعاو « عجد اهیلع هبن !ذاف ماكحالا ضعب هيلع قي ناك ةباحصلا ضعإ نأو ؛ ميلعتلاو
 اعرسم هيلا عجرف « همب رحت ىلع دوعسم نبا ههینف « هيزئتلل بهذلا متاح لاجرلا سبا نع

 ء ومو دلا ورع نب ليقطلاو سود ق سسس اپ - ۵

 "یضر ةريره ىبأ نع جرعألا ند-رلا دبع نع ناوك ذ نبا نع نايفس انثدح بن وأ ازم - ۲

 هللا مداف «تبأو تصق « تكل دق اسود نإ : لاقق قلا ىلإ و رع نب ین ءاج » لاق هنع نا

 « مهم تشاو اسود دها ملا : لاقف . مهيلع

 ال » لاق ةريره ىلأ نع سيق نع ”ليعامإ ان دح ةماسأ وبأ انثدح ءالتلا نب دع قمح - ۳

 ۱ : قيرطلا ىف "تلق ب «یبلا ىلع ؛تسدق
 تحن رفکلا ةراد نم املأ ىلع 2 اهئانكو املوط نم لب

 يا ىل لاقف « مالفلا "ملط ذإ دنع نأ ايبف همی لا ىلع "تمر اهذ . قيرطلا ىف ىل ”مالغ بو
 « هتقتعأت . هللا هجول وه : تاقف . كمالغ اذه تره اب اي : هيج

 ةوزغ ىف مهبسن مدت. ةلمبم اهدعب واولا نوكسو ةلءهملا حتفب ( یمودلا ورع نب ليفطلاو سرد ةصق ) هل
 لاقي ناک« سود نب مغ نب مر نا ملس ی ةيلعا نا صاملا نا فی رط نبأ ىأ وز نب ليفطلاو 3 ةصاخلا ىذ

 «ءهلادوأ ميلا : لاقف « ةبآ ىل لعجا : لاقف هموق ىلإ هثعب سا و مقلي ىنلا ىنأ امل هنآل ؛ ءار هرخآ روللا وذ هل



 ىزاغملا بانک - 6 ۱۰.۳

 ةليللا ىف ءیضپ ناکو « طوس فرا ىلإ لوحتف « 2م هنإ اولوقي نأ فاعأ براي : لاقف « هينيع نيب رون عطسف

 هباجأو ,همأ لست ملو هوبأ مل-أف مالسالا ىلا هموق اعد هنأ اهيفو , ةليوط ةصق ىف یلکسلا نب ماشه هركذ . ةلظملا

 ربي ةريره ىفأ عم مدق هنأب متاح ىبأ نبأ مزج دقو « همالسإ مدقت ىلع لدي اذهو : تلق . هدحو ةريره وبأ

 ( مب تئاو اسود دها مبللا ) هلِوَق ٠ دانزلا وب هقا ديع وه ( نوكذ نبا نع ) هل . ةيناثلا هتمدق امنأكو

 هوبأ ناك اذكو « سود ىلع اک اح ناك ىسودلا ةمشح نب ورمع نب بیبح نأ ىلكلا نبا رک ذف « كلذ قادصم عقو

 عبو ايلف « وه نم ىردأ ال یکدا اقلاع قلخال نأ لعل 017 لرَم بیمح ناکو « ةنس اما رمع و « هلبق نم

 لسرأ لب ینلا نأ قعا نبا ركذو . اویلساو لسأف هموق نم الجر نومیسو ة هعمو هيلا جرخ ول ىنلا
 . هقرحأف « ءافلا رسكو فاكلا حتفب نيفكلا وذ هل لاقي ناك یذلا ةمثح نب ورع مص قرحیل وربع نب ليفطلا

 وبأ لاق اذكو , ركب ىنأ ةفالخ یف ندانچأپ درشنسا ورمع نب لیفطلا نأ باهش نبا نع ةبقع نب یموم رک ذو

 ىبأ نبا وه ( لیعاسا انثدح ) هل . كومديلاب ليقو « ةماملاب دهشتسا هن اب دعس نبا مزجو « ةورع نع دوسالا

 هح رش مدقن ( قيرطلا ىف تان ) هلوق . مودقلا تدرأ ىأ ( تمدق ام )لوق : مزاح ىبأ نبأ وه ( سيق نع ) دلاخ

 لضأف » قتملا ىف ةيضاملا ةباورلا ىف هلوق راغب ال «ىل مالغ قبأو » ةياورلا هذه ىف هلوقو « قتعلا باتك ىف فوتسم

 هناف همالغ فالخم « ةريرهوبأ وه لضأ یذلا نأو « لالضإلا هجو ترسف قبآ ةياور نال « هبحاص امهدحأ

 داع هن وكامأ و « قبأ هنأ نيتلا نبا راكسن] ىلإ تفتلي الف « هلضأ هنأ قلطأ كلذلف « هر هناكم ةريره وبأ 60 قبأ
 لمتحبو « مالسالا ةکرپ هديس ىلإ داعو قابالا نع عجر هنأ ىلع لمحي هنآل اضيأ هيفاني الف ل ىنلا دنع رض

 ناتياورلا ىنانتت الف قب رطلا لضأ هنأ ینمع قبأ قلطأ نوکی نأ

 متاح نب "یدع ثيدحو « ىلع فو ص صاب - 1/1
 ”ىرلع نع ثيَرُخ نب و رع نع كلا دبع انثدح ناو وبأ انت ادح ”ليعامسإ نب 'ىموم ای دح س ۶

 ؟ نينمؤملا ریمآ اي ین رعت امأ : تلقف . مهمُمسُيو الجر الجر وعدي لمجف ۽ دف ىف رع ایت » لاق متاح نبا

 : ئدع لاقف . اوركنأ ذإ تفّرَعو « اورتدغ ذإ تيَلَوو ءاوربذأ ذإ تابفأو « اورقکذ تماس « لپ : لاق

 » ادا ىلابأ الف

 ميج مث ءار مث ةمجعم م ةلمبع, جرشحلا نب دعس نب هللا دبع نبا ىأ ( متاح نب ىدع ثيدحو ءىط دفو) هإوق

 اهدعب ةروسكمملا ةيناتحتلا دیدشت و ةلمبملا حتفب ءىط ىلإ بوسنم « ىناطلا ىدع نب سيقلا ”ىرما نبا رفعج نزوب

 لوأ هنال اط یمسف ةمرلج همسا ناك لا ۰ اس نب ناللپک نب دیز نب بورع نب بجشپ نب درز نب ددأ نبا ةزمه

 رع تب و لاق متاح نب یدع نع رخآ هجو نم لسم جرخاو . لهانملا یوط نم لوآ لاق و ء ارثب یوط نم

 دازو « رب ىنلا ىلا اهب تشج < ءیط ةقدص هب اعا هوجو و میپ هللا لوسر هجو تضیپ ةةدص لوأ نا : لاقف

 هدروأ ام وحنرکذف ؟ ىنفرعتأ : تلقف هتلبقتساف « ىنع ضرمب لم « یوق نم سانآ ىف رع تيتأ » هلوأ ىف دما

 ءىش اهنم طاس وأ < ضومن :رابلا ىف (۱)



 ۱۴ عمان ب ٤۳۹4 ثيدحلا

 ةثلثملاب و ةلمهملاب ثيرح نب ورمعو « ريع نبا وه ( كلملا دبع انئثدح)) هلوق . امیمج لسم هدروأ ام وحت و ىراخبلا
 : هتفالخ ىف ىأ ( رمع تیتآ ( هل . قس ىف ةباحصلا نم ةنالث دانسالا قو « ريغدص یا ىوزحلا وه رغصم

 ىلإ كلذب ريشي ( ملا اورفکذ] تلسآ لب ) هلوق ۰ موعدي نأ لبق ىأ ( مهيمسي الجر الجر وعدي لم+ ) هلق
 معلا لهآ دنم روهشم كلذو « ةدرلا نم هغاطأ نم علم هنآو 6 2 ین توم دعب ةقدصااو مالسالاب یدع ءافو

 قو ‹ یریغ ىلع یسدق اذإ ىلابأ الف یردق فرمت تشک اذإ ىأ ( اذإ ىلابأ الف : یدع لاقف ) هلق . حوتفلاب

 لاق هنأ یدع مالسإ بیس ىف دمحأ یورو « ةفرعم نم هللا كابح : ىدعل لاق ربع نا » ىراخبلل « درفلا پدالا »

 ناك ناف , هتینآ ول : تلقف ىناكم تهرک مث , مورلا لی ام ضرالا ىصقأ ىلا تقلطناف ۰ هتهرک ب ىنلا ثعب امل د
 قمسإ] نبا كلذ ركذ و . همالسا ركذف اينارصن ناكو « انید ىل نإ : تاقف . لق لا : لاقف هتيناف « ىلع فخ | ابذاک
 ىلع ةراشاب هتفطعتسا نأ درز اقلط أف الع نم کر ىنلا ناو یدع تخا تانا 22 ىنلا ليخ نأ هيفو ؛ الوطم

 ¢ متاح نب ىدع تلاق ؟ كدفاو نمو : لاقف . كاع هللا نم ىلع نتماف « دفاولا باغو دلاولا كله : هل تااةف املع

 لسأو مدقف ¢ لپ هقا لوضر ىلع مودقلاب هيلو تراشأ ىدع ىلغ متاح تنب تمدق الف ؟ هل وسو هللا نم راغلا : لاق

 ناکو« متاح نب ىدع اذه : لاقن دحسملا ىف هل ىنا تيئأ » لاق متاح نب ىدع نعرخآ هجو نم ىذمرتلا یورو

 e ىدي ىف هدب لمي نأ هللا وجرأل ین : لوقي كلذ لبق لرب ىنلا

 عاد ول هح ۰ بسا = ۷۷

 یفر ةشئاع نع ريب“ زلا نب ةورع نع باپش نا نع الام انثدح هللا دبع نب ليهامسإ ( شو - ۵۰

 ناك نم : يتم للا ”لوسر لاق م ةرمعب انللهأف عادوا ةحح ىف خر هلل ولوسر عم انجرخ » كاق اع هللا

 لو « ضئاح انأو كم عم تمدقف . يج امهنم لح یتح لح ال م « ةرمعلا عم جلا للبياف یده "هعم

 جاب لهأو یشتماو كَمأر ىغقنا : لاقف قم هللا لوسر ىلإ توگشف . ةورلو افصلا نيب الو تیبلاب ف طأ

 مبنتلا ىلإ قبدصلا ركب ییا نب ند-رلا دبع مم اگر هللا ”لوسر ىناسرأ جا نیس اف . تلعفف « ةرمعلا يعدو

 ءاوُلَع مل ةورلاو افصلا نيبو تیبا ةرمعلاب اواهآ نيذلا فاطف : تلاق . كت رع ناكم ذه : لاقف « ترمتعاف

 « ادحاو ًفاوط اوفاط امنا ةرسلاو جملا اومجت نيذلا امأو : یتیم اومجر نأ دعب رخآ ًافاواك اوفاط مث

 ىف ليوطلا هثیدح ىف زباج ركذ « اهحتفبو واولا یسکی و « امحتفب و ةلمهملا ءاحلا ركب ( عادولا ةجح باب ) هلوق

 ىف سانلا ىف نذأ مث « جح ۸ - ةنيدلا مدق ذثم ىأ - نينس عست ثكم يلب ینلا نأ هريغو لسم هجرخآ اک اهتفص
 ىف عقوو . ثيدحلا « زا هلا لوسرب متأي نأ سمتلپ مهلك ريثك رشب ةنيدملا مدقف < جاح تكي ىنلا نأ ةرشاملا
 0 هظفلو عادولا a ريغ رج اپ نأ لبق جح خلي هنأ موي ام ىردخلا كيفن ىبأ ثب لح

 ما هلصاب شاپ (۱)



 ىزاغلا بانك € 1 ٠ ١

 « مكاحلاو هجام نبا هجرخآ هلثم سابع نبا نمو « ججح ثالث رجا نأ لبق جح » ریاچ ثيدح نم ىذمرتلا دنعو

 اتا یمدق مث اودعاوتف الوأ اومدق ماف ٠ جملا دعب یع ةبقعلا ىلإ راصنالا دوف و ددع ىلع ىتبم وهو : تلق

 لبق جحلا ی ىطتقي ال اذهو « ةرجفا لوآ هن ايب مدقت اک ةمن الا ةعببلا اوم اف ۳ اومدق مث < لوالا ةعريلا اوعبابف

 جح : ىزوجلا نبا لاقو  اججحر جاو نأ لبق جح مس ىنلا نا » یروثلا ىلإ حیحم دنسب احلا جرخأ دقو . كلذ

 نأ سابع نبا ثيدح فو . رجاج نأ لبق ةئس لع ناک: ب املا ىف ريثالا نبا لاقو . اهددع فریال اججح

 ةشلاع ك تب د> نم لسمو وه ا 6 جملا EK فنمملا ا دعا ىذ نم نبقب سس ناك ةنيدملا نم هج ورخ

 تبث امل امطق سيخلا موي ناك ةجحلا ىذ لوأ نال رظن هيفو « سیا موي ناک هچورخ نآب مزح نبا مزجو  هلئم
 ؛سینلا موي هجورخ نوكي نأ حصي الف سينا موي رپشلا لوأ نأ نيعتف « علا موي ناكةفرعإ هفوقو نأ رئاوتو

 ةنيدملاب يق ىنلا عم ربظلا انیلص » سنا نع نيديحصلا ىف تبث نکل « ةمجلا موي نوكي نأ ريخلا رهاظ لب

 مول مهجورخ نوكي نأ الإ قب >l ةعمجا موي نكي ل مهجورخ نأ ىلع لدف « نیتهکر ةفيلحلا ىذب رصعلاو اعبرأ

 سيلا موي نوكيف نيرشعو اس ءاج نأ قفتاف نيئالث رہشلا ناكنإ ىأ «نيقب سم » لاق نم لوق لمع و ؛ تبسلا

 نيب ريثك نب نيدلا دامع ظفاحلا عمج اذکه . رابخالا قفتت اذهیو « سغ ال لایا عب رآ ینعم دعب ةجحلا یذ لوأ

 کم للي هلوخد ناکو « عبرأ وأ ةدمقلا ىذ نم نيقب سا جرخ هنا » رباج لوقب ملا اذه ىوقو , تاباورلا

 اک تبسلا موي ناك ةئيدملا نم هج ورخ نأ ديؤي انهو « دحالا موي كلذو « ةشئاع ثيدح ىف تبث اک ةعباد حبص
 مدقت اثیدح رشع ةعیس بابلا ف فذصلا ركذ مث . ىطسولا ةفاسلا یهو < لايل نام قيرطلا ىف هلدكم نوکیف « مدقت

 هحرش مدقت دقو « ةشئاع ثيذح لوالا ثيدحلا : ةدئاف دو نم عم كلذ نيبأ و « ةحورشم جلا باتك ىف اهلاغ

 جحلا باتک نم نارقلاو عتلا باب ىف فوم

 سابع نبا ن هناطع ىنثدح لاق جرج نا ان دح ديعس نب ىح انک لح لع ی ورع یم - 1۳۹۹

 0 [ جا ۳۳ ] یلامت هللا لوق نم : لاق ؟ سابع نبا اذه لاق "نبأ نم 0 لح دقف تيبلاب فاط اذإ »

 فلا لعب كلاذ ناکام تلق . عادّولا ةجح ىف او نآ هباحصا ب ؛یبلا ۳ نمو ( قبتملا تببلا ىلإ ایل

 « دعبو لبق هارت سابع نبا ناك : لاق

 لئاقلا ( سابع نبا اذه لاق نيأ نم : تلقف لح دقف تيبلاب فاط اذإ سابع نبا نع) هلوق , ىناثلا ثيدحلا

 ةفرعب فوقولا ءارلا ديدشتب وهو فرعلاب دارملاو « لسم ةياور ىف حرص كلذو « ءاطع هل لوقملاو جرج نبا وه

 » سابع نبال رووشم بهذم وهو « امتمتم وأ انراو ناك هاوس اقاطم رعتعا نم كلذب داراا نآ ف رهاظ وهو

 جحلا باتك نم « مدق اذإ تيبلاب فاط نم باب » ىف فاوطاا باوبأ ىف هيف ثحبلا مدقت دقو

 ىرمشألا ىموم بأ نع اقراط تمس : لاق رسوق نع ةبمش ان ربخأ رضا انثدح نایب شح - ۷

 ةتالغأ نيك: لاق . ممن تاق ؟ ”تْجَجَحأ : لاقف « هاحطباب هی *یبلا ىلع تمدق » لاق هنع هللا ىضر
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 « تپبلا تفطف . لحر مث « ةورملو افصلابو تیبلاد فط : لاق . لب لل لوسر لالهاک لالخاب كيبل : تلق
o ۶ 7 

 6 نیما تلش سیف نم درسا ا 6 ةورم او افصلابو

 ره نبا "نأ مفاد نع ٌةبقع نب يسوم انئدح ضايع نب ”سنأ انربخأ رذنلا نب مه را نح - ۸

 عادوا ةجح ماع "نالحم نأ زز صأ 4 یبلا نأ ۶ ربخأ لس ”ينلا جوز اهنع ا ىكر 178 نأ هربخأ

 » یده رها تح *احا تسلف « یاده تالق و « ىمأر دبل : لاقف ؟ كمن اف : هصفح تلاقف

 ورم نبأ وه ةيف احلا فیفخم و ةدحوملا حتفب ( نایب انثدح) هلوق « یسوم ىبأ ك كثيدح یا الا ثيدحلا

 باب هى نما حرش مدت دقو. بارش نيا وه قراطو ¢ سم نبا وه سمو ۰ لی نبا وه رضالاو 3 ىراخبلا

 عملا باب 0 ى هح رش مدقت دقو ةصح كئردح عبارلا ثيدحلا . ‹ کک ىنلا لالواك 2ك ی نمز ف لهآ نم

 « نارةقلاو

0 0 0 ۳ ۳ 

 "یمازوالا انثدح فسوب نب "دن لاقو .ع یره"زلا نع بيعش ی دح لاق ناملا وبا شرم - ۹

 تتفتسا ¢ مخ نم اسا نا 0 اممع ا قفار سابع نا راپ وب ناملس نع باش نا قرشا لاق

 نإ « هللا لوسراي : تلاقف - بلا لوسر "فید ر سابع نب لضفلا و - عادولا ةجنح ىف اب هللا لوسر

 ؟ هنع جحأ نأ یفقی لبف « ةلحارلا ىلع ىوتسب نأ عيطتسي الا ريبك اخیش ىبأ تكردأ مدابع ىلع لا ةضيرف

 « معنا لاق

 ف ثيدحلا € ٠ ةجح ف هلي هلل لوسر تتفتسا م نم ةأرما نأ » سايع نبا تب دو سماخلا كثيدحلا

 انه هدروأو . اهبأ مماو اما لع مالكلا هہفو ¢ جلا باتک ف هحرش مدمت دقو ل ابا نع جحلاب امرأ

 نم وهو ىنايرفا وه فسوي نب دم لاقو « دانسإلا لوأ ىف هلوقو « عادولا ةجح ىف ناك كلذ نأب یوارلا حيرصتل
 قاسو 0 42: رط نم « جرختسلآ 2 ىف ميعأ وب وبأ هلصو دقو ‹ هلم كثددحلا ألو عسا هن اکو ۰ ىراخباا خ حوش

 ىعازوألا ةءاور نم اقايس منآوهو « ناذتتسالا بانک ىف ىنأيسف بیمش ظفل امأو . هظفل ىلع انه ثيدحلا فنصملا

 لاق امهنع هللا ىضر رع نا نع عفان نع تی انثدح نامنلا نب رس انندح دع قرح - ۰
 دنع خانآ یتح - ةحاط نب نایعو الب هعمو - ءاوصقلا ىلع ةماسأ فورم وهو حتفلا ماع هب ئنلا لبقأ » ۱ ۰ ê 4 ۳ ت 0

 « ”نامعو لالبو ا و 22 "یبلا لخدف. بابلا 4 تقف حاتفم اب هداف ( حاتفاا ان اتما : نایمل لاق 5 « تببلا

 الالب تاو 3 مهتقبسف ‹ لوخدلا "سال ردتاو « خم الب وط اراپ ك ثكف 4 بالا مهملع ارينا

 ناكو 6 نیم دقلا نيدومعلا "کنید , نيب ىلص : لاتذ ؟ تع نا كوش لص نأ: 4 تاقف 6 بابلا ءارو نم اا

 ىرابلا عف ۰ ۱ - م



 ىذانملا باتک - 4 ۱ ۱۰۹

 لبقتساو ءورهظ فاخ تيبلا باب "لمجو «مادقلا رطسلا نم نیدومعلا نيب یلاص « نی رطس ةدمعأ.ةتس ىلع تیبا

 ناكسلا دنعو . ىلص < اا نأ تیسنو : لاق . رادجلا نيبو هنیب تیبلا جلت نيح كابتتسب ىذلا هجر

 « ءارمح ”ةيمئم هيف ىلص ىذا

 « تيبلا قالغإ باب » ىف فوتسم هحرش مدقت « ةيعكلا 2 ىنلا لوخد ىف رمع نبا ثيدح سداسلا ثيدحلا

 مدقتو « جحلا ىف مدقت اک عفار نبا وه « دمي ىنثدحو دانسالا لوأ ىف هلوقو « جحلا باتک ىف فاوطلا باوبأ نم

 هلوقو «ضايع هأطخو ةجملاب لیصالا ةباور ىف عقوو « ةلمبملاب «نيرطس ه هلوقو « هيف فالتخالا نايب كانه
 نم سنج وهو « صرلآ ةد>او نيّدحوتفملا نیمملاو نيتامهملاو ءارلا نوكسإ « ةرصم هيف ىلص ىذلا ناكملا دنع »

 هطسب مدقت اک ريبرلا نبا نمز ىف هدمب ةبعكلا ءانب ريغ مث ۰ مخلي ىنلا نمز ىف كلذ ناكو « فوزءم سيفن ماغرلا

 « حتفلا ماع تناك ةصقلا نأب حيرصتلا هيف نآل « عادولا ةجح باب »ىف ثيدحلا اذه لوخد لكشأ دقو . حلا باتک ىف

 ةجحبو عادولا ةجحي حييرصتلا اهعيمج بابلا اذه ثيداحأ ىفو «رشع ةنس تناك عادولا ةجحو نامت هنس ناك حتفلا ماعوا

 عادولا ةجح یهو للي ىنل

 دبع نب ةلَس وأو عز | نب ةورغ ی دح ”ىرهزلا نع بيش انربخأ نابلا وبأ شرو - 4

 « عادولا حیف تّضاح هل ىبنلا جوز یی تنب ةيفص "نأ امممربخأ هي ىدلا جوز ةشئاع نأ » نح را

 : هب یبنا لاقف . تيبلاب تفاطو هللا لوسراب :تضافأ دق اهنإ تاتق ؟ یھ اشباحا عین لا

2-00 « ۱ 

 جملا باتك نم «تضافأ ام دعب تضاح اذإ باي ,یف هحرش مدقت دقو « ةيفص هصن ىف ةشئاعثيدح عباسلا ثيدحلا

 نا نع هثدح هابأ "نأ دمع نب هر ىث دع لاق بهو ”نبا ىف بخأ لاق ناما نب ی اشو - ۲

 رغ « عادولا ةسح أم ىردن الوان روظأ نيب هيَ 'ىبنالو عادولا ةّجم ثادحتن انك » لاق امهنع للا ىضر رم

 هرذنآ «هتمأ رذنأ "الا "ین نم لا ثعبام : لاقو مركذ ىف بنطأف لاّجدلا حیساا رک ذ , « هيلع 'ىنثأو هلا

 قام ىلع سیل عبر نأ le "ین سیاف هنأش نم گیل نخ اف« عین جر هنإو « هدعب نم نووبنلاو حون

 « ةيفاط ةينع هتيم ناک ىلا نيع روعأ هنإو « روعأب سيل عید نإ ٠ اثالث جياع

 ءاذه مربش ىف اذه دلب ىف اذه موي ةءرحكو ملاومأر امد کیلع مرح هللا نا الأ » - ۳

 رافک ىدعب اوجرتال اورظنا كيو وأ - fh . ( ثالث ) دهشا ملا : لاق . ممن : اولاق ؟ تغاب له الأ

 « ضعب باقر مكضعب برضي

 عادولا ةجحب ثدحتن انک) هلوق . ربع نب هللا دبع نب دیز نبا ىأ (دم نب رع ىنثدح ) هلوق « نماثلاثيدحلا



 ۱۰ ۰۵ - ۰۳ ثيدخلا

 یزدن الو) هلوق ٠ «عادولا ةجحب غمس انکو لیعاعمالا دنع دم نب ربع نع مصاع ی ةبا ور یف (انرهظأ نيب الي ىنلاو

 تمقو یتح « مب ىنلا عادو عادولاب دارملا نأ اووف امو هب اودحتف لب ینلا هركذ ءىش هنأك ( عادولا ةجح ام

 «ارافک هدعب اومجري ال نأ اه ماصوأ ىلا ةيصولاب سانلا عدو هنأ اوفرعو ؛دارلا اوفرعف ليلقب اهدمب ق هنافو
 ةجح مطوقب دارملا ذئنيح اوفرمف « هب ميلا لسرأ ام خاب دق هنأ اودرش مجاب مهيلع هللا دامشاب عيدوتلا دكأو

 اذه ىف ربع نبا نع هيبأ نع ديز نب د نب مصاع ةلاور نم « ىنم ةبطخلا باب د ىف جحلا ف عقو دقو . عادولا
 طو ىف كلذ ( حتفلاو هللا رصن ءاج اذإ 2 ةدوهنأ قييبلا دنع عقو ام كانه تمدقو « سانلا عدوف د تيدا

 ( هيلع ىنثآو هللا دمخ ) هلوق . ةبطخلا ركذف سانلا عمتجاو بكرف « عادولا هنر ىنلا فرعف « قيرشتلا مایا

 لاجدلا ةصق هيأ رکذو « ثيدحلا « هيلع ىنثأو هدحو هللا خي هللا لوسر دمخ » جرختسلا ىف يعن ىلأ ةياور ىف
 ىف ةبطخلا ركذ هقو عادولا ةجح ىف تناك املك ةبطخلا هذه نأ ىلع لدي اذهو « مءامد مكيلع مرح هللا نإ الأ , هفو

 نا د ثيدح ىلع عيملا رصتقا لب « رمع نبا الإ اف لاجدلا ةصق مهنم دحأ ركذي مل ةباحصلا نم ةعامج عادولا ةجح

 ىف سابع نبا ثيدحو انه ةركب ىنأو ريرج ثيدح اهنم فنصلا دروأ دقو « ثيدحلا « مارح مكيلع کناومآ
 رع نبا نع هيبأ نع ديز نب دم نب رمع وخأ وهو ديز نب ل نب مصاع ةءاور نم جا ىف مدقن دقو ۲ جملا

 ةدايزلا هذه هتنمضت ام حرش ىنأيسو « هريغ طفح ملام ظفح هنأكو « ةقث هنأل حي دمع نب رحع ةدايزو « امن ودب

 ىلاعت هللا ءاش نا نتفلا باتكىف

 "یبلا نا » مقر نب ”ديز ىث دح لاق قاحسا وب أ انث لح ریهز انثدح دلاخ نب ور شو - ٤
 وبآ لاق . « عادولا ةجَح : اهتلمب حب مل ةدحاو ةجح رجاه امدعب بح ناو « ةوزغ ةرشع مسن ازغ هَ

 قر ةكميو : قاحسا

 ةدحا و ةجح رجاه ام دعب جح هنأو د هلوقو « ةرجملا لوأ ىف هحرش مدقت « مقرأ نب ديز ثيدح عساتلاثيدحلا
 . امطق البق رمتعا هناف ءالف ةرمعلا وهو رغصآلا جا نا ديرب نأ الإ امابق جح الو یی « عادولا ةجح اهدمب جحيم

 «رچاهام دعإ د هلوقل نأ قحإ ىنأ ضرغو < روك ذلا دانسالاب لوصوم وه ( ىرخأ Sey : قسا وبأ لاق ) هِل

 ةدحاو الإ ةرجملا لبق جح مل هنأ موي دق ىرخأ هلوت ىلع هراصتفا نکا جح دق ناك رجا نأ لبق هنأو « اموبفم

 یف اشيرق نال ‹ طق کب وهو جملا كرت هنآ هيف باترآ ال ىذلا لب « ارارم رجابب نأ لبق جح لب كلذك سیلو
 ريغ ىلع مو اوناكاذإو « فعض هقاع وأ 6« نكي مل نم هنع مهتم رخأتي ااو « جحلا نوكرتي اونوكي مل ةيلهاجلا

 هنأ ی ىنلاب نظي فيكف برملا نم مريغ ىلع اهب اوزاتما ىنلا مرخاذم نم هنور و جملا ةماقإ ىلع نوصرح نيد
 تبث و , هل هللا قيفوت نم كلذ نأو « ةفرعب افقاو ةيله اجلا ىفهآر هنأ ممطم نب ديبج ثيدح نم تبث دقو ؟هكرتي

 ةئيدملا ىلإ ةرجملا ىف هتنيب اک ةيلاوتم نینس ثالث ینع مالسالا ىلإ برعلا لثابق هژاعد

 نع برج نب و رع نب ةعرر ىبَأ نع كردم نب "ىلع نع ةبعش ادح رغ نب صفح اشو - ۰0

 برضپ ًارافک یدمب اومجرتال : لاقق «"سانلا تصنتسا : رريرجل عاد ولا رتجح ىف لاق قي یدل نا » ریرج

 « ضعب "باقر ضعي



 ىزاغملا باتك- 4 ۱۰/۸

 « ةقث فوك ىمؤن وهو ءارلا ر رسكو لادلا نوكسو مما ضب (كردم نب ىلع نع) هلوق « رب رجتب دحر شاعلا ثيدحلا

 هلو . لعأ هقاو . عضاوم ىف هدروآ هننکل , ثيدحلا اذه ىوس ىاخبلا ىف هلامو « نیمباتلا تافث ىف نابح نبأ هركذ
 ةجح نال « امو: نيعبرأب مب ىنلا توم لبق ناک رب رج مالس] نأ معز نم مو ىلع ليلد هيف ( سانلا تصنتسا )

 عادولا ةجح قلع ینلا عم جح هنآ ريرج ركذ دقو« اموب نينا نم شک أب اگر هنافد لبق تاک ادولا

 ةركب أ نع را ىبأ نبا نع دمع نع بو انث دح رباهولا ”ذبع ان ىتثلا نم , دم يلح — ۷

 ةمبرأ اهنم « ارهش رشم انثا ةنسلا , ضرألاو تاوامسلا تلخ موب زئيبك رادتسا دق نامزلا » لاق م ىبنلا نع

 روش ی . نابشو یدامج نیب ىذلا رم بجرو - مارحلاو ةحااو ذو ةدعقلا وذ  تايلاوتم ةلالث ۽ مارح

 : لاق . ىب :انلق ؟ ةجحلا وذ سيلأ : لاق « همسا ريغب هیتسیس هنأ انئظ تح تكسف . لعأ هلوسرو هللا : انلق ؟ اذه

 . ىلب : انلق ؟ ةرلبلا سيلأ : لاق « همسا ريغب هيمسيس ةنأ انَظ تح <ت ف . لعأ هلوسرو لا: ال ؟ اذه دلب أف

 ؟ حل موب سيلأ : لاق . هما ریغپ هیتسیس هنأ اندظ ئتح تكسف . عآ هوسرو لا : نق ؟ اذه موي ىأف : لاق

 کیوپ .ةمرحك « مارح ميلح - ميضارعأو : لاق ةبسحأو : دم لاق - لاومأو موامد ناف : لاق . ی: اتل

 "ال الض یدمب وجرت الفال کیا نع کل سیف مكر نواتسو . اذه م رهش ىف اذه علب ىف ءاذه

 ضعب نم 4 ىعوأ نوكي نأ هلی نم ضعب لملف « ”بئاغلا ”دهاشلا غسيل الأ ضءب باقر كضعب ب رضي
 « ( نیت م ) تناب له الأ: لان مث هيلو دم قدص : لوقي کد اذإ دمت ناكسف - هممت نم

 ؛ نيديس نبا وه دمو « ىنقثلا ديجلا دبع نبا وه (باهولا دبع) هلو « ةركب ىبأ ثيدح رشع ىداحلا ثيدحلا
 ليق (مرح ةعبرأ اهنمإ) ةبآلا ىف هلوقو « جحلا قو للعلا ف ثيدحلا حرش مدقت دقو , نمحرلا دبعوه ةركب ىبأ ناو

 مارح رهشب ةئسلا طسوتتو « مارح رهشب معو مارح ربشب ءادتبالا لصع نأ ةنسلا لوأ مرحلا لمج ىف ةكحلا

 متاوخلاب لامعالاو « ماتخلا لیضفت ةدارال رخالا ىف ناربش ىلاوت امنو ء بجر وهو

 نا » باهش نب قراط نع لاسم نب سبق نع ىروثلا ”نايفس انت دح ”فسوب نب دم ارو - ۷
 [ ةدئاملا ۳] اولاقف ؟ ةيآ ”ةيأ : هرم لاق . (دیع مويلا كلذ انما انيف ةيآلا هذه "تل زن ول : اولاق دوهملا نم اسانأ

 ی مال ینإ : رمع لاقف ( ید ”مالسالا کل تيضّرو « یمن کیلع تممتأو « عتيد 3 لکا وبا )

 « ةفارعب ففاو ب 4 نا لوسرو تار تا زْأ ناکم

 تىب و « دوبل نم الجر نإو ظفاب ناعالا باتک ىف مدقت ( دوبل نم اسانأ نإ) هلوق 0 رشع یناملا ث ثر دلا

 دو نكل همالسإ لبق ردص لاؤسلا نوكي نأ زوج و« لس ناکهنآ ةبج نم لاکش] هف و ¢ رابح الا بەك هب دارملا نأ

 دوهيلا نم ةعامج اولأس نيذلا نوكي نأ لمتحا تبث ناف « ىلع دب ىلع قب ىنلا ةايح ىف نیل وهو لس هنإ ليق



 ثيذحلا ٤٥۷ - ۱۲ 4

 باتک ىف كلذ مدنت دقو ءاراك تاياورلا عمت ةجتق ١ مع كلذ نع لاژساا وه لوتو لاوسلا ىلع بک عم اوءهتجا
 هحرش ةيقب عم اذه نم حضوأب ناميالا

 ةورع نع لف ون ی نح را دبع نب دم دوسألا یآ نع كلام نع لس نب هلا دبع اشو - ۸

 انمو « ةجحم "له نم امو « ةرمعب "لهأ نم انف « إب هللا لوسر مم انجرخ » تلف اهمع لا ىضر ةشئاع نع

 'ىنح اول رف ًةرمملاو جا عج وأ جحلاب لها نم امأف « "جملا كي رثا لوسر هاو «ةرعو رجح لهأ نم
 انث"لح . « عادولا ةدح ىف لَو هللا و لوسر مم » لاقو كلام ان رخأ فسوپ نب هلا دبع انثدح . « رحبلا مدي

 ۱ هم “عالام انئدح ليعاممإ
 هدروآ « ثيدحلا « ةرمعب لهأ نم انف ۰ يي هللا لوسر عم انجرخ » تلاف ةشئاغ ثيدح فنصلا دروأ مث

 لوأ ىف رخآ هجو نم مدمن دقو « ةمجرتاا دوصقم رهو عادولا ةجح اهنم « نيقررط ىف هدنسإ كلام نع ق 7 نم
 انه روكذملا قايسلا نم متأب كلال رخآ خيش نع بابل

 اد نب _رماع نع بارش نا ان دح ی انج سنوي نب حا اشم —

Eی اب « للا "لوسراب تلف ؛ تولا ىلع هنم ”تيفشأ يجو نم عدو ةجح ىف هيي  

 : لاق ؟ یلام یاب ”فدصت أفأ «ةدحاو ىل ٌنبا الإ ین الو « ولام وذ انأو « یرت ام مجولا نم

 ءاينغأ تلف رد نأ كنإ ؟ ريثك ثاثلاو : لاق ؟ ثلثلاف : تاق . ال : لاق ؟ مرطشب 'قدصتأفأ : تلق ءال
 یس « اهم "ترجآ “لإ لا 7 هجو اهم ینتبت ةف قفنت تاو « سانلا نوک ”ةلاع مرذت نأ نم ريخ

 . ىغتبن الع لس فات نل شن : : لاق ؟ یاسا دعب ”ناعأأ كا ”لوسراي : تلق . “كلما ىف ىف اهلمحن قلا
 "مهلا . نورخآ ا ین ماوقآ كبت مفتلي 00 فا كللماو « ةعفرو ”ةجرد هب تددزا الا هللا < هجو هب

 راک ذا :لوسر 4 قر. لو نب دع "سنابل نکس« مهاقعأ ىلع مدار الو « مهم الا 8

 « ةكم < روت

eیضر ره نبا "نآ مفان نع ةبقع نب موت ان دح ةر وبأ انثدح نا نب هارب | ر - " 

 » عاد ولا ر ةحح ىف تار قاح بكَ لا لوسر "نآ مربخأ امهمع ۳1

 عفان نع ةبقع نب یموم فروخآ جرج نبا انئدح ركب ن "لحم ان؛دح دمتم نب هلا "دیبع اشو -س ١

 « مهضعإ ّركمقو « وباحصأ او عادولا ةجح ىف قاح هيي "یبلا "نا » رع نبا هربخا

 نبا نع ”سنوي ىنئادح "شیلا لاقو . 2 باهش نبا نع كلام ان ”دح ةعّرق نإ عام - ۲



 یزاغلا باتك- < ۱1۰

 رام لك ریس لبفآ هنا » ةربخآ امنع هللا ضر سابع نب هللا تبع "نأ للا دبع نب هللا لع یدح بارش

 هنع لز ٤ "فصلا ضعب ىي نيب رانا راسف « سانلاب صب عادتولا ةجح ىف ین مت ل هلا لوسرو

Eسانلا عم  € 

 ريس نه هاش او ةمامأ نم لاق ىلأ یتدح لاق ماده نع يح انثادح د دسم اشو - ۲

 « "صن ةو َدِجَو اذاف « قلا: لاقف هتجح ىف لكي هو

 ن ا لوع نع تبان ی ”ى دع نع ديعس ن 5 نع كلام نع كَم ی هللا دبع شم - 6€

۳2 ۹ » 4 s5 

 ۰ اب اصولا ف هحرش مدقت ذقو < یا اب ةيصولا ىف صاقو نآ نا وهو دعس ثبدح رشع كلاثلا ثردحلا

 ا نيتياورلا نيب عمجا هجوو « ةكم حتف ىف كلذ نإ لاق نم هيجوت نايبو « عادولا ةجح ىف عفو كلذ نوكريرقتو

 مدقت لو < نقر رظ نم هدروأ 5 عادولا ةجح ىف قاملا ىف ربع نبا ثيدح ردع عبارلا ثيدحلا . ةداعإ نع یھ

 ىف ةرتسلا باوبأ ف هحرش مدقت دقو « ىع ةالصلا ف سابع نا تب دح سئء سماذا ثردحلا ۰ جا ىف هح رش

 ةجح ىف ءاشعلاو برغملا نيب مج ىف بوا ىبأ كثددح رشع عباسلا ثيدمملا . اضيأ جملا ف هحرش مدت دقو

 اضيأ جحلا ىف هحرش مدقن دقو ؛ عادولا

 ةرسهلا ةورغ یهو « كوبت ةورغ بسا ۰-۷۸

 2 ِ م و
 نع ةدرب ىبأ نع دار ىلأ نب 1 دبع ن دیر نع ةماسأ وبا ان دح ءالعلا نب رر رم — 6

 ةرسملا شيج ىف هعم م ذإ مل نالدللا ةلأسأ لي لا لوسر ىلإ ىباحصأ ينلسرأ » لاف هنع هللا ىذر ىموم ىبأ

 . "یش لَك کاج ال لاو : لاقف « مهكمحتل كيلإ ىنواسرأ يباصأ "نإ هللا ین اب : تلقف « كوب ٌةوزغ یهو
 0 ت ایش ۶ ۰ 4

 قادحو یبلا "نوکی نأ ةفاحم نمو و ”ىنلا عنم نم ًائيزح ”تءجرو ¢ ردع الو ”نابضغ وهو م اوو

 ىأ : ىداني الالب تەم ذإ ترس الإ ثبلأ زف ' هك یبل لاف ىذلا 0 ربخأف ىلاحصأ ىلإ ”تعجرف « "لع هسفن

 ةتسا نيني رقلا نيذه ذخ : لاق هی الف . كوءدي ماگ هللا لوسر بجا : لاقف « هتبجأف « سيق نبا هللا دبع

 - هلي هللا لوسر "نإ :لاق وأ - هللا نإ : لقف كباحصأ ىلإ "نوب یتاطناف - دعس نم رذثنیم "نياتبا ةرعبأ

L2لاو ىنكساو « ءالؤه ىلع كلم“ عقلي یبلا نا : تلقف "نه مهبلإ ؛تقلطناف . نهوبكراف «ءالز یل  
le > - ۱ ۳ =1 ۶هور ۵ ۰ 0 3  

 لوس ملاثيش كف دح ىنأ اونظت ال هب هللا لوسر ةلاقم مس نم ىلا کضوب یعم قاطني یتح مدال



 ۰۰ تبدلا
۷۱۱۱ 

 اومس نا وتآ یتح مهنم رفنب یموموبآ قاطناف «تببحأ ام نامفنلو ؛ قدس اندنع كنا : ىل اول . و هللا

 « ىسوم وأ هب مهم دحام لث وند « دعب مءاطعا مث مابا "نم « ل للا لوسر لوف

 الإ كلذ نظأ امو أطخ وهو « عادولا ةجح دمب ةمجرتلا هذه فنصملا دروأ اذكه ( كوب: ةوزغ باب ) هل

 نم ذئاع نبا دنعو « فالخ الب عادولا ةجح لبق عسآ ةنس نم بجر رش ىف تناك كوب ةوزغ ناف « خاسنلا نم
 ؟ روسكلا انفذح اذإ بجر ىف لاق نم لوقا اهلاذغ سيلو « روشأ ةتسب فئاطلا دعب تناك انآ سابع نبا ثيدح
 قيرط فص وه فورمم ناکم كوبتو . ةجملا ید ىف فثاطلا نم هعوجر نم ةنيدملا لخد ذق يلب هنآل
 مالكو « حيحصلا اللا ف « كا ىف اهركذو . ةلحرم ةرشع عبرأ هنيب و ةئيدملا نيب لاقيو  قشهد ىلإ ةنيدملا
 , اهنوكوبت متاز ام : لاقف حدقب اهئام ناکم نوكسبي مو بنا اهءاج :لاق هناف لتعملا نم اهنأ ىضتقي ةبيتق نبا
 « ةرسعلا شيج ىف و یسوم ىلأ لوق بابلا تيداحأ لوأ فو ( ةرسعلا ةوزغ یهو ) هلق . كوبت ذئنيح تومسف
 . كوبت ةوزغ یهو ( ةرسملا ةعاس ىف هوعبنا نيذلا ) ىلاعت هلوق نم ذوخأم نوكس اهدعب و ةمومضم ىلوالا نيتل مم
 انباصأف ديدش ظبق ىف كوبت ىلإ انجرخ : لاق . ةرسعلا ةعاس نأش نع انئدح رمعل ليق د سابع نبأ ثيدح قو
 ربظا| نم ةلف ىف اوجرخ د لاق ليقع نبا نع رمغم نع قازرلا دبع ريسفت ىفو .ةعزخ نبأ هجرخأ ثيدحلا « شطع
 قو ربظلا قو ءاملا نم ةرسع كلذ ناکف « ءالا نم هشرک ىف ام نوبرشيف ريعبلا نورحنپ اوناك ىتح ديدش رج قو
 . عض وملا دارأ اهفرص نمو « ةيبلعلاو فين ال فرضلا مدع اهف روپشلا كوبتو . ة رسملا ةوزغ تيمسف . ةقفنلا
 دحآ هجرخأ اذكو « كوبت نيع ادغ نوتأتس كنا » لم ثيدح اهنم : ةحيحصلا تیداحالا ىف كلذب اهتيمسأ تعفوو
 ذنم اهتاكوبت |2 ام ه نيعلا ىلإ هاقبس نیذلا نيلجرلا قي هلوقا كلذب تيمس : لسيقو « ةفيذح ثيدح نم دازبلاو
 ريا لسمو كلام دنع روكذملا ثيدحلاو . ىبتثا رفلاک كوبلاو « كوبت نيع تيم كلذبف : ةبيتق نب لاق « مويلا
 ًادغ نوتأتس كنا : لاقف وقلي ىنأا عم كوبت ماع ف اوجرخ مهنا » لبج نب ذاعم ثيدح نم هاج رخأ « ظفللا اذه
 كارمثلا لدم نيعلاو نالجر اها قيس دقو اهانئجل « اءدش امام نم سع الف اهءاج نف ‹ كوبت نيع ىلاعت هللا ءاش نإ
 نيءلا ترجل اهيف هداعأ م امام نم ءیشب هيديو همچو 22 هللا لور لسغ ىف ثيدحلا رک ذف « ءام نم ءىثل ضبت
 ةرشع ىدح] قشهد نيبو اهنيب و « ةلحم ةرشع عبرأ ماشلا ةبج نم ةنيدملا نيبو اوب و « سانلا قّتساف شک هام
 نم تی زلاب نوهدقب نذلا طابث الا نم نيم ملا غلب : اولاق هريغو هخيشو دعس نبا هركذام امف بدسلا ناكو « ةلح م
 ,تءاجو « برملا ةرصاتم نم مريغو ماذجو م مهعم تبلجأو « اعومج تعمج مورلا نأ ةنيدملا ىلإ ماشا
 بمكثيدح ىلع مالكلا ىف ىفأيس اک موزغ ةبحب مبلعا و ‹ جور ا ىلإ ساذلا يقرب ینلا بدنف . .اقلبلا ىلإ مهتمدقم
 اذه نا : لقره ىلإ تبتک برملا یراصن تناك » لاق نيصح نب نارمع ثیدح نم یاربطلا یورو . كلام نبا
 ذابق هل لاقي مهثامظع نه الجر فسیف ‹ مهلاومأ تکلبف نونس مهب اصأو كله ةوبنلا ىعدن جرخ یذلا لجرلا
 لوسراي : لاقف ماشلا ىلإ !ريع زج دق نامع ناكو « ةوق سانلل نكي مو كلذ مینا خابف ٠ اذاأ نيعبرأ هعم زبجو
 هجرخأو « اهدعب لمع امنایع رضي ال : لوقي هتعمسف لاق « ةيقوأ اتئامو « اپسالحا و اهباتقأب ریه انئام هذه هللا
 «لئالدلا ف قهبلاو « اصلا فرش » ىف دمعس وبأ ركذو « هوحت نابح نب نمحرلا دبع ثيدح نم ماحلاو ىذمرنلا
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 ااف ماشا اب قحلاف اقداص تنك نإ مساقلا ابأ اب : اولاف دوهلا نا » منغ نب نمحرلا دبع نع بشوح نب رش قيوط نم

 ىب ةدوس نم تايآلا ىلاعت هللا لزنأ كويت غلب ابلف ۰ ماشلا الإ ديري ال كوبت ازذف « ءايبنالا ضرأو رشحمل ضرأ

 .السرم هن وك عم نسح هدانساو  ىهتنا « ةيآلا ( ابنم كوجرخيل ضرالا نم كنورفتسيل اوداكنإو ) ليئارسإ

 ( هيلع کلا ام دجال ) لوق . میلمع هيلع نوبكري یذلا هىثلا ىأ « ةلمبملا ءاملا عضب ( محل نالملا هلأسأ ) لَ
 . دجأ ال : لاقف « هنع فلختلا نوع ال هن ولمحتسي رسعم مهلك رفن ءاج و » باپش نبا نع ةبةع نب یموم ةياور ىف

 « ری نب ماس : )رف ةعبس نيئاكيلا نأ قع) نبا یزاغم قو « ةنبزم ىب نمو راصنالا نم رفن ءالؤه نمو : لاق

 ۰ هللا دبع نب رهو « ديز نب ةماعو « ةءنغ نبا ل قو لفغم نب هللا ديعو < ماخلا نب ورهعو « بعك نب ىليل وبأو

 1 ناو ىليل بأ زبج - نيماي نا ليقو  ىدوهبلا رساب اأ نأ یغلبف لاق . رخص نب ةلسو , ةيراس نب ضايرعو

 نيدودشملا نيامججا ىأ (نینیرقلا نيذه ذخ ) هلوق . هتوخإو لقعم ةعبسلا نرقم ونب نیئاکبلا ف ناك ليقو « لفغم

 « نیتقانلا ىأ « نيتنيرقلا نيتاه » لمتسلا نع رذ ىفأ ةياور قو «نیبواستلا نيريظنلا لیقو « رخآلا ىلا امهدحأ

 لد مداز وأ ةصقا تددمل اماف < ةرعبأ ةتسل اذه : لاقو دوذ سمح مهل سآ 2ك هنأ نیب رعشالا مودق ف مدقت و

 تناك وأ یوارلا نم اراصتخا نوکی نأ لمتحیف « نیتنیرقلا نيتاهو نیتنبرقلا نيتاه د هلوق امأو « ادحاو سا

 « نینیرقلا نیذه د ابف ىتلا ةاورلا امأ و « رثكالا لعو دحاولا ىلع قدصي نیرقلا نال ةءبرأ ةيناثلاو نيتنثا والا

 ف ) نبعاتيا ( هلو . ةمغصولا ىلع ال صاصتغالا ةدارإ ىلع ةمناثلاو ريعبلا ةدادإ ىلع لرآلاف كنأ مث رکذف

 هنال ةعابلا دنع ام باوصلاو « فيرحت وهو < مهب » هتياور ىف « نهب قاطنا» اذكو , مهعاتبا » ىومشكلا ةياور

 دعس هنأ ىرطاخ ىف سجهب هنأ الإ « نآلا ىلا دعس وه نم یل نیت مل ( دعس نم ذانیح ) هلو . لقمي ال ام عج
 نام الا ىف ثحبلا قأيس اک اهنم اريخ اهريغ یار اذإ هني ىف فااهلا تنبح بايحتسإ ثيدحلا فو« ةدابع نبا

 یلامت هقا ءاش نا ىسوم ىبأ ثیدح دئاوف ةيقب كانه رکذنسو , بضغلا ىف نيهلا داقعناو « روذنلاو

 لرب زا ودنيا قع ات ی ع يللا ناش ع یا دح د دسم شرم - ٩

 نوکعت نأ یفرتالا: لاق ؟ ءاسنلاو نايبصلا ىف یا : لاقف  ايلع قاختساو « كوبت ىلإ ج رغ يَ للا
 ۳ تەم جلا نع ةبعش ان دح و واد 5 لاو . « ىدعب ون سيل ا ۳ یموم نم ن وراه 2 مگ ینم

 ةلرتع ) هلو . رعصم ةدحومو ةانثع ةبيتء نا وه او « ناطقلا دیفس نبا وه ( ی انثدح ) هلو

 « ىلهأ ىف یلفلخا ىلع اب : لاقث د ليلك الا ىف اما دنع السرم حابد ىبأ نب ءاطع ةياود ىف ( ىسوه نم نوراه

 دارأ ( حلا ةبعش انثدح دواد وبأ لاقو ) هلوق . « نعطا و ىلعل نعمسا : لاقق هءاسن اعد مث . ظعو ذغ و برضاو

 «جرختسلا » ىف عن وبآ اهلصوىمل ايطلا وهو هذه دواد ی قيرطو « بعصم نع محلا ةءاور ىف عامسلاب حيرصتلا نايب

 هقيرط نم « لئالدلا » ف قییبلاو
 لاق "بخش ءاطع تحمس لاق رج نبا ان ربخآ ركب نب د٤ انثدح ديعس نب هللا "دارو - ۷

 كلن : لوقي ىمي ناك : لاق . ةرسملا كيب یبلا عم تو رغ » لاق هيبأ نع ةيمأ نب ىلعي نب "ناوفَص ىربخأ

 ةينام هودملل (۱)
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 "دی اهثدحأ ضف ناسن| لئاقف ريجآ ىل ناکف » ىلعي لاق ناوفص لاقف : ءاطع لاق « یدنع ىلاعأ ىنثوأ ةوزغلا

 ىف نم ءدی "ضوضملا منا : لاق  هتيسنف رخالا "ضغ 2 "ناوفص ىنربخأ داف : هاطع لاق - رخالا ظ
 يبلا لاق » لاق هنأ ”تبسحو : هاطع لاق . « هتین ردهأف إب ىبلا ایت. ويتينث ىدحإ عراق ؛ ”ضاملا

 ؟ « امّضقی لغ ىف ىف اهمأك اهمضقت كيف ىف هادي م دین: كو
 لاق . ريغصتلاب « ةريسعلا » ىسخرسلا اور قو . رثكالا !ذك ( ةرسملا مع هللا لوسر عم توزغ ) هلوق

 لاق ) هلوق ۰ حصأ بلا نيملاب و ىلامجا ظفلب ةراجإلا ىف مدقت ( ىدنع ىلامعأ قثوأ ةوزغلا كلت لوقي ىلعي ناك )
 : ءاطع لاق « رخالا دب امهدحأ ضعف اناسن] لتاقف « ريجأ ىل ناك) هلوق . روكذملا دانسالاب لوصوم وه ( ءاطع
 تايدلا باتک ىف ثيدحلا اذه حرش ةمثتو كلذ ىف كحبلا أيس ( هتيسنف رخآلا ضع امم. ناوفص ىن ريخأ دقلف
 ىلاعت هنا ءاش نأ

 كلام ن ربعك ةثيدح . اپ - 7

 ( اوف نيذلا ةنالثا ىلعو ) : [ ةبوتلا ۱۱۸ ] لجو زع هللا لوقو

 بەك ن هلل دبع نب نم را دبع نع باهش نبا نع لیقع نع ثیللا اه دح ریکب ن ی شی سس ۸

 ثادش كلام نب بلک ممس لاق یک نی هينب نم باک داف ناکو - كالام نب بكن هللا دبع نأ كلام نبا

 فأ ريغ « كوب قوزغ ىف الإ اهازغ قوزغ ىف إب للا لوسر نع فلت مبمك اق » كوبل ةصق نع فلت نيح

 "مچ ین رق ريع "دب فا لوس جرخ ام ءا فلت ادعا بنای و« ردب ةورغ ىف تفل تنك

 « مالسإلا ىلع اناا وت نی ةبقتلا ليا يو هللا لور مه "تدهش دقل و . داعيم ريغىلع مودع نيبو مهعبب هلل

 یوفآ طن نكأ مل ىنأ یربغ نم ناك. اهنم ساناا ىف كْذَأ ردب تناك ناو «ردب دہشت اهب یل نأ بحأ امو
 « قوزفلا تات ىف اج ین قنات لبا ىدنع تسمتجا امر . ةازغلا كالت ىف هنع تفلخت نيحرسيأ الو
 "رح ىف الكم ها لوسر اهازغ ”ةوزغلا كا تناك یح ءاهريثب یرو "الا ةوزغ دير وا هلا لوسر "نكي 1

 هجو مريخأف « موزغ هه اوبهأتيا مرمآ نيل هل ىلجف .اريثك ۲و دعو « ازافمو اديمب ارفس لیقتساو « ديدش

 اف : بسك لاق - ناویا دیر - ظفاح باتک مهم الو « ريثك ب لل لوسر مم "نولسلاو « ديري ىذا
 ني ةوزذلا كلت 07 1 لوس ارغو. هلا ”ىجو هيف لزنی مل ام « هل ىفخيس 'نأ "نظ الا "بیپ نأ "ديري لجر

 لو ”مجرأف « مهتم سنا ىك ودغأ تقفطف « هتم :نودسلاو لي للا لوسر پنو « لالفااو ٌراثلا تباط
 هللا لوسر حبصأف , دا سالا "دتشا یح ىف ىدا لر لف . هيلع داق انأ : یسقن ىف "لوقاف « بش ِضقأ

 يرابا حض « ۸ ج ۱۰ -- ۶
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 لعب تو دف « مهقحلأ مث « نيموي وأ مويب د يا تاق . ۳۳ یزامج نم ٍضقأ و هعم نودسااو 2

 اوعرسأ ىح ىف لي 3 . بش شف تمجر «  و بش ٍضقأ لو تمجرف « دال اوات نأ

 ىف تجرخ > اذإ ت تنكف « كلذ ىل راد ّ "تلف ينو « مهكر ا ”لحمنرأ نأ تدءضو؛ « وغلا راو

 وأ « ”قافنلا هيلع ًاصومغت ̂ الحر الا یر ال نأ ینزحآ « مهیف تفطف - ل هللا لوسر جورخ "دعب - سانلا

 موقلا یف"سااج وهو لافف « كوبت غاب یح ویچ نا لوسر ىف ذي و. اتا هرم لا رذع نم الجز

 نب ذاعُم لاقف . هفطع ىف ه رظنو « هاد 7 هتبح « هللا لوسر اي : ةملس یب نم لجر لاقف ؟ بک مفام : كوبتب

 : كلام نب بمک لاق . قم هللا لوسر تكَسف . اريخ الإ هيلع اندلع ام هللا لوسراپ هللاو « تلق ام "سلب : لَبَج

 ؟ ادغ هلت نرم ؛جرخأ اذاع : لوفأو بذکلا ”ركذتأ تقفطو « یمه ىنرّضح ةلفاق هجوت هنأ ی الف

 « لطابلا ىنع حاز ًامداق "لظآ دق يب ها لوسر “نإ : ليق_املف . ىلهأ نم یأر ىذ لکب كلذ ىلع ؛تنععساو

 اذإ ناکو « ًامداق مت هللا لوسر حبصاو « هك دص تما « بذک هيف شب ادب أ هنم جارخآ نل ىلأ تفرعو

 نورذتعي اوقنطف « نوا هءاج كلذ “لمف اماف ء سانلل سلج من نتنکر هيف مکر یف دجسلاب ادب ٍرفس نم مرق

 ۰ مل رفغتساو مهعيابو مهتینالع رو هللا ”لوسر مهنم لبقف - الجر نیناعو ةهضب اوناکو - هل ن وفلحمو هيلإ

 تسلج ینح ىشمأ تحف « لامت : لاق مث فلا 2736 هيلع تالس امل « هتثجف ۰ هلا ىلإ مرار لكّوو

 كريه دنع تسلج ول هاو ىإ « ىب : تاقف ؟ كربظ تمتبا دق نکس ملأ ؟ گلف ام : یل لاقف , هب دی نيب

 كن دح نل تملعدقا لاو یتکلو «الدج "تیلا دقاو «رذمب هلع نو جنرخآس "نأ تيأرآ ايندلا لهأنم

 ص دم رقدص ثیدح "كن دح ناو « ىلع كامب نأ هلا نکا ىنع هب یضرت بذک ثیدح مويلا

 تالخک نيح ىنم رسيا الو یوفآ طق تنك ام ناو ءرذع نم یل ناك ام هاو ال « للا رفع هيف وجرأل یٍ هيف

 نم ”لاجرر زانو . تمقف . كيف "لا ىذقي ىح مقف ؛ قص دقف اذه امأ : لطب فا 'لوسر لاقف . كاع

 ىلا ترذتءا نوكت ال نأ ترحم دقلو ءاذه لبق ابذ تبنذأ تدك كانملع ام هللاو : ىل اولاقف ىنومبناف ةبلس

 اولازام اوف . كل رم ها لوسر راذفتما كبنذ كفاك ن اكد ق « نوفلختلا هيلا رذتما ام راک دا ل 5

 نالجئر « ممن :اولاق ؟ دحأ ىعم اذه قل له : مه تلق من . یش باذک ا مجرا نأ در ىح ینوبنوب

 ةيمأ نب لالهو "یرمملا عیب زا نب ةرارص : اولق ؟ اه نم تاقف ۰ كل لیقام لثم اهلل ليقف « تلق ام لثم الاق
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 ا هلا لوسر یو ' یل اهورکذ نی تام ةرذأ ايف ارب ادع م دق نيلحر ىلاورك ذف « ”ىنفاولا



 ثيدحلا ٩4۱۸ ۱۰

 یسفن ىف تركن یح « ا ١ وريضتو « ساذلا انینتجاف ؛ هنع فلخت نم نيب نو ةئالثلا اه انيالكن ع نیملساا

 ( نايكي امهنويب ىف ادعقو اناکّتساف یابحاص ااف « لیل نیسخ كالذ ىلع انٌديلف . فرعأ ىلا يه اف "ضرألا

 « قاوسألا ىف فوطأو « نیملسلا مم ةالصلا دپشاف جرخأ تنکف , ملجأو موقلا بشأ تنكسف انأ امآو

 2رح له : یسق ىف لوفأف « ةالصلا دعب هسا ىف وهو هسلع لسأف هب هللا لوسر ىف آو « دحأ ىنماكب الو

 « لا لب ینالص ىلع تاب اذاف « رظنلا ”قراسأف « هنم ابرق ىلعأ مث ؟ال ما "لك مالسلا درب هیتفش

 رطئاح رادج تركوسل ىح تيشم ساناا ٍةوُنَج نم كلذ "لع اط اذا ىتح . ىع ضرعأ هومن تل اذاو
 «ةداتق ابأ اي : تاقف . مالسلا ىلع درام رظاوف « ياع تءلسف « ىلا سانلا بحأو ی نبا وهو « ةداتق ىبأ

 ليا : لافف هتدشذف 4 تدمف . تکسف هدف هل تدنف . تكف ؟ ةلوسرو هللا بحأ ىنلعت له « للاب كادشنآ

 نم “ىب اذا ةنيدلا قوسب ىثمأ انآ انيبف : لاق . رادجلا تروس ىع ترا اونو © "یانیع تضاقف ٠ رعأ "هلوسرو

 : هل نوریشب ”سانلا فاعف ؟ كلام ن بمك ىلع لدي نَم : لوقي ةنيدلاب ”هعيبي ماعطلاب مدق نم ماشلا ل هأ ظابنأ

 او ؛ كافجت دف كّبحاص "نأ یفلب دق هنا دعب امأ : هيف اذاقناغ كَم نی اباتك "یا مد ىنءاجاذا یح

 روذتلا اهب تمي . ءالبلا نم اضيأ اذهو : ام” أرق ل ؛تلقف .ةكلساون'انب "قاف « ةميصم الو ناو رادب هللا

 "لوسر نإ : لاقف ىنينأي هل هللا لوسر لودر اذإ « نیسا نم دليل نومبرآ تضم اذإ یتح . اهب هترجتسف

 لسرأو . اهمرقت الو اف زا لب . ال : لاق ؟ لمفأ اذام مأ الا : تلتف. كنأرمأ ل زتمت نأ رابه

 لاق . ألا اذ-ه ىف هللا ىضقي ىتح م دنع ینوکسف كالهأب قحلا : ین أر مال تاقق . كل ذ لثم يحاص ىلإ

 . مئاض ”خيش ةيمأ نب لاله نإ « هللا لوسراي : تلاقف هل لا لوسر ةيءأ نب لاله ةأرما تواخ : بسك

 «ءىش ىلإ ةكرح هبام هللاو ”هنإ : تلاق. كب رقيال نکساو ءال : لاق ؟ همادخأ نأ هرکس لېف « مداخ هل سیا

 هلع نا لوسر تنّدأتسا رول ىلهأ /ضب یل لاقف ۰ اذه هموي ىلإ ناکام هرمأ نم ناك ذنم یک لازام هللاو

 ینیردی امو « هلم هللا لوسر امف ”نذأتسأ الّثلاو : تاقف ٠ هم دخت نأ ةيمأ نب لاله ةأرمال نذأ ک كت أرما ىف

 انل تلک "ىح لاي رشع كلذ دعب ؛تشبلف . باش لجر انأو ءابف هتنذأتسا اذإ وام لا لوسر لوقیام

 لك انأو « ليل "نیسخ حبَص رجفلا ةالص "تیلص الف . انيالكن ع 9 هللا ؛لوسر یبت نيح نم فيا نوسم

 ”ض رألا ع تفاضو « ىسفن ىلع تفاض دق : "هللا رکذ ىلا لالا ىلع "سلاج انأ انيبف « انتوبب نم تيب روظ

 ”تركرخ لاف . رشبآ كلام نب "بک اي : هتوص لعاب مس لبج ىلع "وأ خراص توص تعم « تبحر اب
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 بحذف «رجنلا ةالص ىلص َنيح انيلع هللا ةبوتب هي هلا لوسر ننذآو . جرف ءاج دق نأ تفرعو « ادجاس
 ىلع فواف لسا نم عياس 'ىعسو « (سرف جر "ىلإ ضكرو «ن ورشښم ېحاص لبق بهذو ۽ انورشبپ سان

 هن وكف 5 و / تع زن ی را مر وص تعم ىذْلا ینءاح الف . سرفلا نم :عرسآ ولا ناكو « لبجلا

 ىاقاتيف هلي هللا لوسر ىلإ تقاطناو « امهتسبلف نيبوث ترعتساو . ذئموي اهريغ كالمأ ام مقاو . ءارشبب اهایإ

 لوسر اذاف «دجسلا تاخد ىح بمک لاق . كيام هللا ةبوت كد : نولوقي ةبوتلاب نوم اجوف اجو سالا

 ىلإ ماقام هاو « یناتهو ینغاص ىح "لوري هللا ردیبع نب ةحلط ىلإ ماقف ؛ سال وح ”سلاج مث

 ب هلا لوسر لاق و هللا لوسر ىلع تملس املف : بمكل ق . ةحلطا اهاسنأ الو «ءریغ نیرجاهلا نم ٌلجر

 وسر اي كدنع نی : تلق لاق . كّمأ كت هلو ذنم كيلع رم مو ری 'رشبأ : رورگلا نم ”هبجو قريب وهو
 ةمطق هناك ىح هجو رانتسا رس اذإ هل للا لوسر ناكو . هللا دنع نم لب «ال : لاق ؟ للا دنع نم مأ هللا

 ىلام نم ماَخنَأ نأ یبون نم "نإ « هللا اوسر ای : تاق هيدي نيب ثسلج املف . هنم كلذ ف رف انکو « رق
  تكسمأ ىناف : تاق . كل ريخ وهف « كلامّضمب كيلع كسمأ : عقل هلا لوسر لاق . هلوسر ىلإو هللا ىلإ ةفدص

 دص الا تادحا ال نأ یبوت نم ناو « قدئصلب ین ان هللا نإ « هللا لوسراي : تاقف . ربیخت یا یمرس

 - غالب هلا لوس را كلذ "ترک ذ "دنم  ثيدحلا قدص ىف لا هالبآ نیملسلا نم ادحأ عام لا وف . تیقب ام

 ن نأ وجرال ناو ابذك اذه یموب ىلا هلي هللا لورا كلذ ترکذ ذم "تدسنام « ىنالبأ ام نسحأ

 - هلوق ىلا  نيرجاهملاو بلا ىلع هللا بات دقل رل : [ ةبوذلا ۱۱۷ ] لهب هلوسر ىلع هللا لاو . تیقب امف لا

 نم ىسقت ىف «مظعأ  مالسالل ىناده نأ دعب طق ةمسن نم ىلع هللا معنا ام هثاوف ( نيقداصلا مماونوکو

 "نیح اوب ذك نيذال لاق هللا ناف « اوب ذك يذلا كاه اك تالها هب ذك نوک أ ال نأ مب نا لونرا قدص

 اا ميلا اذا کل لاب نوفاحيس ر) [ ةبوتلا ٩ ] ىلامتو كراب# لاقف « دحأل لاق ام رش یحولا لر

 لبق نيذلا كنلوآ رمأ نع ةثالثلا اهسأ انفلخت انکو : بلک لاق < نيقسافلا موقلا نع !یضرب ال هللا ناف - هلوق

 « هيف "لا یفق ىح انرمأ ب لا لوسر اجرا و « ملل رفغتساو مهعيابف « 4 اوفلح نيح لا ةلوسر مهم

 امنا «وثزغلا نع انقاخ ام فا رکذ ىذلا سیلو ( اوفلخ نرذلا ةثالثلا ىلعو )ل : [ ةبوتلا ۱۱۸ ] هللا لاق كلذبف

 « هنم ليقف « هيلا رذتعاو هل فلح نع ان رمآ هژاجراو انايا ”هفيلخن وه

 ( اوفلخ ) هلوق ىلع مالكلا ىتأيس ( اوفلخ نيذلا ةثالثلا ىلعو ىلاعت هللا لوقو « كلام نب بمک تید> ) هلو
 « رثكألا دنع اذك ( بعك نب هللا دبع نأ كلام نب بعك نب هللا دبع نب نمحرلا دبع نع) هلق . ثيذحلا رخآ یف
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مع وهو كلام نب بک نب نحرا درع نع ةيآور ثيدحلا اذه ضمب ىف ىرهزلا نع عقوو
 هللا دع نب نمحرلا دبع 

 ناك : هودرم نبا هجرخأ ايف خاص نب دم لاق « هسفن بعك نب هللا دبع نع ةباور قو ؛ انه هلع هب ثدح ىنذلا

 نب هللا ديع نب نمحرلا ديع هدلو نم هلوطب ثيدحلا اذه عمسو « هسفن بعک نب هللا دبع نم ردقلا اذه عم ىرهرلا

 نم ربرچ نبا دنع عقوو «ريغصتل اب هللا دءبع هع نع بمك نب هللا دبع نب نمحرلا درع نع باور اضيأ هنعو ءبعك

 دير وهو كوبت ةوزغ هلو هللا لوسرازغ « ىرهزلا لاق «دانسإ ريع كثيدحلا لوأ ىف ىرهزلا نع سل و قيرط

 مم اصف « ةليأ دنوو حرذآ دفو ام هيقاو ؛ ةليل ةرشع عضب ماقآ كوب غلب اذا ینح «ماشلاب مورلاو برعلا ىراصن

 نيرجاوملاو ىلا ىلع هللا باث دقل ل ىلامآ هللا لزناو « اهزواج مو كوبت نم لفق مث « ةيزجلا ىلع ات هللا لوسر

 « الجر نين او ةعضب ىف راصنالا نم طهر اوفلخ نبذلا ةثالثلاو « ةيآلا ) ةرسعلا ةعاس ىف هوعبنا نيذلا راصنالاو

 نع یو ' مهم كلذ لبقف رذملا الإ محام اوفلخ مر اس بذکو < مو ذب اوفرتءاو كل وأ هقدص عج رد الف

 ناکو ) هلوق . هلوطب ثيدلا قاسف « بعك نب هللا ديع نب نجرلا ديع قرخأو » یرهزلا لاق . اوةلخ نیذلا مالک

 نبال اذکو انه ىساقلا ةياور ىف عفو « ة:كاس ةيناتحت اهدعب نونلا ردكو ةدحوملا حتفب ( هینب نم بک داق

 لقعم ةياود فو . باوصلا وه لوالاو « ةانثم اهدعب ةيناتحتلا نوكسر ةدحولا حتفب « هتيب نم ه دابجلا ىف نکس

 هللا لوسر باعا كثيداحال مناع وأو هموق لعا ناکو هرهب بيصأ ني بیک دئاق ناکو » ملم دنع بابش نبا نع

 (كوبت ةوزغ ىف الا) هلوق . ثدح هلوقب قلعتم  ةصق نع » هلوقو . هفلخت نامز ىأ ( فاخت ني>) هلْ . ريلي

 ريغب بابش نبا نع ةبقع نب ىسوم اهاور ةدايزلا هذهو « اهازغ ةورغ رخآ یهو رم رمعم ةيارر نم دحإ داز

 ردي ةوزغ ىف مدقت « ادحأ بتاعي لو د هلوقو . نسما لس رم نم يكب نب سفويل یزاغلا تادایز ىف هلثمو ءدانسا
 ىلع انعيابت ال قاثيملا ضمب ىلع انضعب ذخآ ىأ فاقو ةثلثع ( انقئاوت ) هلق ٠ « ادحا هللا بناعي لو » دنسلا اذوب

 (سانلا ىف ركذأ ددب تناكنإو) هلو . اهدي یل نأ ىأ ( ردب دمشم اهب ل نآ بحأ امو ) هل . دابجلاو مالسالا

 دحالو ء اینم سانلا ىف اركذ رثكأ ردب تناكناو < لسم دنع بارش نبا نغ سنوي ةياود قو . اركذ مظعا یآ

 ( رسيأ الو یوفآ ) هلوق ٠ « ددبل ب هللا لوسر دهاشم فرشآ نإ ىرمعل و د بارش نا نع رمعم قيرط نم
 نأ ةيروتلاو « اهريغ موأ ىأ ( اهريغب یدو الإ ةوزغديرب لب هللا لود نكي مد ) هلو . « ىنم » لس داز

 نم دواد وبآ دازو : ديمبلا ديري وهو بيرةلا ةدارإ مویف رخالا نم برقأ امهدحأ نيينعم لمتح اظفا ركذي

 تدرفآ ثددحلا نم ةعطقلا هذه : (هيبنت) . « ةعدخ برا : لوقي ناكو » ىرهزلا نع رمعم نع رو نب دمت قيرط

 ىف جرخ اذإ جرخم ناك القو » ىرهزلا نع سنوي قيرط نم هيف دازو « دائسالا اذهب داوجلا ف تمدقت دقو « هنم

 رخآ هجو نم هلو « هريغالو داهچ رفس ىف » سنوي نع بهو نبا قيرط نم ىئاسنلاو . « سيخلا موي الإ رفس
 مجاب (لخ) هل . « دیک وذع وزغو » ةیاور ی ( اديك اودعو ) هلو . « سيلا موب كوبت ةوزغ ىف جرخو »

 مضب ةبهالاو « مودغ ةيهأ ١ نيمشكلا ةياور ىف ( موزغ ةبهأ ) هلق . حصوأ ىأ امفيفخت زوجي و ماللا ديدشتو
 ةياور فو ؛ امهيف نيونتلاب (ظفاح باتک مهعمج الو) هلوق . برحلاو رفسلا ىف هيلا جاتح ام ءاهلا نوكسو ةزمملا

 «ليطالا» ىف ىاحللو < ظفاح ناوي د عمج الو « فال آ ةرشع ىلع نوديزي ه لقعم ةياور ىف دازو . ةفاضإلاب ملسم

 يا نا مزج ةدملا هذهبو ۳ املأ نيثالث ىلع ةدايز كوت ةورغ ىلإ لي هللا لوسر عم انجرخ د ذامم ثيديح نم
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 ددع ةدارإ ىلع لقعم ةياور لمحتف « سرف فال آ ةرء هعم ناك هنا ه دازو لوصوم رخآ دنسب ىدقاولا هددوأو

 « بوتکم ناوبد مهعم<ال : لوقب ناوزدلا كلذب بمک یمی « ظفاح ناويد مهغمحي الو » هبودرم نرالو . ناسرفلا
 فلاخت الو « افلأ نيعبرأ كوبت ةوزغ ىف اوناک مآ یزارلا ةعرز ىبأ نع لقن دقو « نيوتنلا ةياور ىوقي وهو

 ديرب هلوقو « یسکسلا ريج الأ نیمبرآ لاق نم نوكي نأ لایتحال افلأ نيثال نم مك أ « ليطالا ه ىف ىلا ةياورلا
 نم ىل اوبتكا : لاق علي ىنلا نا  ةفيذح ثيدح ىف عفو ايع زارتحالا كلذب دا رأو ؛ ىرهزلا مالک وه ناویدلا
 دانسالاب لوصوم وه ) بیک لاق ( ەلۆئ . هنع هلا یضر رمع نآ و دلا نرد نم لوأ نأ تا دقو « مالسالاب ظفات

 نأ » ىنيمشكلا ةياور ىف ( خيس هنأ نظالا ) هلا . « لجد لقف ه لس ةياور ف (لجد اف) هلوق . درک ذلا

 ةياور ىف (لالظلاو راثلا تباط نیح) هلوق . هل قخيس كلذ نأ » لسم ةياور ىفو , ءاه الب نوئلا فيفخلب «یننخیس

 نم دحآ ةياود قو < موليخت ىف نوفراخ سانلاو تیر ا ىلايل ىف دیدش ظيق ىف » باپش نبأ نع ةبقع نب یسوم
 « راشاو لالظلا ىلإ وذصأ كلذ ىف انأو , ذاحلا ةفخو زابجلا ىلع ىسفن ىف ءىش ردقأ انأو » رمعم قيرط

 همجعملا ضو ةلممم داصإ ءوغصأ» هلوقو : ىنعمو ازو لاحلا وه ةمجعملا لاذلا فیفخنو ةلمهم ءاح « ذاحلا » هلوقو

 هلق . « رمص املا سانلاف » هبودم نبا ةياور قو « ءار اهدعإ ةلمهملا نيعلا مطب « رعصأ » ىوربو ٠ ليمأ ىأ
 لسعافلا هنأ ىلع عفرلاب سانلا اوطيضو ۰ هيف ةذلابملاو ءىثلا ىف دا وهو مجلا رسکب ( دملا سانلا دتشا ىح )

 نكسلا نبا دنعو , دجلا دادتشالا شانلا دتشا ىأ فرذح ردص) تعن وه وأ « ضفاخلا عزن ىلع بصنلاب دجلاو

 ینبهشکلا ةياور ىفو « امهريغو لسمو دمحأ ةباور ىف ىذلا وهو ةدحوملا ةدايزو دجلا عفر «دجلا سانلاب دتشا د

 « دجلا سائلا رمش ىتح د ه ودم نبا دنعو “لسم ةناور یهو عوفم وهو لعاف اذه لع دا و « دملا سائلاب و

 اهرسكب و جا حتفب (یزارج نم ضقآ مو همم نوملسااو ړل هلا لوسر حبصأف) هلو . لوألا هيجونلا ديؤي وهو
 ىف زوجتأ تاقف ۰ عرفآ لو تيسمأف ٠ یزارج ىف تذغاف  بمک نع رخآ هجو نم ريرج ناو ةبيش نآ نبا دنعو

 یتیا و) هل . فیحصت وهو ةمجماا نیشلاب « اوعرش ىحد ىنييمشكلا ةياود قو ( اوءرسآ قح ( هلو . « دغ

 طرفلاو « قبسو تاف ىأ ةلههلاو ءاطلاو ءافااب (طرافتو) هلو ٠٠ لعفآ لو » هيودرم نا ةياور ىف داز ( تلعف

 تعمجأف « لاجرلا ىنلغشتو نيهجتلل ودغآ تقفطف ء ارعرسأو موقلا نعمآ ىح ه ةبيش ىبأ نبا ةياور قو ۰ قبلا

 « اثالث سانلا راس ۰ تاهيأ تلقف ر بمک نع ريدك نب رمع قيرط نم دمحأ ةياور ىفو « موقلا یتقبس نوح دوعقلا

 هانعم لیفو « قافنلاب امهتم هنید ىف هيلع ان وءطم ىأ ةلمهملا داصلاو ةمجعملا نيذااب (اصومخم ) هلوق ٠ < تقأف

 ءاكوبت » ةياور فو « رثک الل فرص ريغب ( كوبت غلب ىح ) هلوق ٠ هترقحتسا اذإ انالف تصمغ لوقت « ارقحتسم
 هنأ ىدقاولا دنعو « ىوق نم » رمعم ةياور ىفو « ماللا رسكب ( ةملس یب نم لجر لاقف ) هلوق . ناكملا ةدادإ ىلع

 سینآ نب هللا دبع ةمايلاب دیشتسا نميف ىدقاولا ركذ دقو ؛ روپشلا ىناحصلا جلا ريغ اذهو « سيئأ نب هللا ديع .

 قداتق وأ هنأ ةياود قو « یدقاولا ىح ام الإ اقافتا لبج ن ذاعم وه هيلع در ىذلاو « اذه وبف نيتحتفب

 « هتجهيو هنسح نع كلذب ىنكو ةلمهملا نيعلا رسكب ( هفطع ىف رظنلاو هادرب هسبح ) هلو ٠ تيئأ لوالاو لاق

 ابف ( علي هللا لور تكسف ) هلق . لجرلا قطع ىلع هءوقول افطع هيمسن و نسحلا ةفصإ ءادرلا فصت برعلاو

 ةمثيخ وبآ وه اذاف ةمئخ ايأ نك : لپ هللا لوسد لاقف ؛ بارسا هب لوز ابصتنم الجر یار كلذ وه



 للف 4۱۸£ ثيدحلا

 نع تفلخت » هظفلو هثردح نم قاربطلا هجرخأ اذک, ةمثيخ نب دعس اذه ةمثيخ ىنأ مساو : تلق : يراسنالا

 ها لوسر « فاصفاب اذه ام ۽ تلقف ىتجوز تيأرو « ءاملاب شر دق اشيرع تيأرف ۳4 تلخدف لب هللا لوسر ٠

 یتآرف رکسملا ىلع تعلط الف  تچرظن تارعو ىل حضان ىلإ تمقف ٠ ميعنلاو لظلا ىف انأو رورحلاو مومسلا ىف ب

 ء السم مزح نب ركب ىلإ نب هللا دبع نع قحإ نبا هركذو « ىل اعدف . تمل « ةمثيغ ابأ نك: یا لاق سانلا

 هجوت هنأ ىنذلب الف ) هلق . سيق نب كلام هما : بابش نبا لاقو « ةمثيخ نب هللا دبع همسا نأ ىدقاولا ركذو

 ىف ناك ةنيدملا هرب هقا لوسر مودق نأ دعس نا ركذو « مل هللا لودر نأ ىنغلب الف د لم ةاود ىف ( الفاق

 ةياور قو « ةثاخملا مش ةدحوملاب « و 0 ملم ةءاور قو « یمه یپمشکلا ةاور ق (یمه ی رضح) هل ٠ ناضمر

 تمزج ىأ ( هندص تعجأو ) هلوق . « مالکلا ءیهآ و ءاج اذإ مع هللا لوسرل رذعلا دعا تقفطف د ةبيش ىبأ نا

 اذإ ناکو ) هلوق ۰ « قدصلا الإ هنم یتیجنیال هنأ تفرعو » ةبيش ىبأ نا ةءاور فو « ىدصق هيلع تدقعو كلذب

 دقو  دابجلا ىف تدرفأ ثيدحلا اذه نم ةماعقلا هذه ( سانال ساج مث نیتمکر هرف عكريف دجسملاب أذ رفس نم مدق

 هيف ىلصيف دجسملاب أدببف یحضل ىف الإ رفس نم مدقي ال » ظفلب باجش نبا نع جرج نبا قيرط نم دمحأ هجرخأ
 ىتاربطااو "0 دنع ةيلمث ىبأ ك ثيدح ىفو , هلهآ ىلع لخدي مث * ةيش یا نبا ةءاور فو « دعقب و نیتعکر

 تييب أدب مث » ظفل قو « هجاوزأ یی مث ةمطافب یی مث نيتمكر هيف لصف دجسااب أدب رفس نم مدق اذإ ناک»

 نینام و ةعضب اوناکو « هل نوفلحم و هيلا نورذتمب اوقفطف نوفلخا ,ءاج ) هلوق . « هئاسن توبب ینآ مث ةمطاف

 نين امو نينئا اضيأ اوناك بارعالا نم نرذعلا نأو « راصن 9۱ قفانم نم ناك ددملا اذه نأ یدفاولا رکذ مالجر
 . اريثكاددع اوناكو ءالؤه ريغ نم اوناک هموق نم هعاطأ نمو ”ىبأ نب هللا دبع نأو « مهريغو راذغ ی + نم الجر

 ضرعل ا مل هللا ین اي : لاقف « هنع ضرعأق د ىزاغملا ىف ذئاع نبا دنعو ( بضغملا مدت مسي هب هيلع تلر الف ) هلق

 ةحاصف ىأ ( الدج تيطعأ دقل هللاو ) هلوق ۰ ؟ « كفلخ اف : لاق « تاد الو یبترا الو تققان ام هللاوف ؟ ىنع
 FE بضخت ىأ ما ركب ( "ىلع دج ) هلق ٠ . در الو لبقي ام ىلإ بسني ام ةدرع نغ جرخأ ثيحب مالک ةوقو

 ىأ ( لاجد داثو و هلوق ٠ « تيضف » ىرهزلا نع سفوي قيرط نم ىئاسناا داز ( تمقف , كيف هللا ىنعقي ىنح )
 , لعافلا هنأ ىلع عفرلاب راففتسا و ءاضيأ ةيا وعفلا ىلع وأ ضفاخلا عزت ىلع بصنلاب (كبنذ كيفاك) هلوق . اوبو

 رعاش كنإ : اولاقف .هيذكأو ۰ 2 هللا لوسر نع فلختأ : نب مآ عمجأل تنك ام : بک لاقف » ذئأع نبا دئعو

 رفغتساو مرذع مهنم لبقف كريذب كلذ عنص ايو ةبيش ىبأ نبا ةياور ىف داز ءالف بذکدلا ىلع امأ : لاقف « ءىرج

 (یتوبن وی ) هڵۆق . « كل ليق ام لثم اممل لاقو » هيودرم نبا ةياود ىف ( كل لبق ام لثم مهل ليقو ) هلوق . « مه

 هلوقو « ةفيفخ لوآلا نيءارو ميلا منعإ ( ةدارم ) هلق . فينملا مولا وهو ببن ألا نم ةدحوم مث 2. نونب

 ىرماعلا میضهرل عقوو « سوآلا نب كلام نب فوع نب وربع ىب ىلإ ةيس ميلا نوكسو ةلمهملا حئتفي ( ىرمعلا )
 دنع ةي راج نب عمج ثيدح قو « ةعيبر نبا » سا ةياور ىف عقوو ؛ روبشملا وه ( عیب رلا نبا ) هلوف و. ًاطخ وهو

 عیلدد هتمسل نم نسا لس نم متاح ىبأ نبا دنع عقو ام اذکو « أطخ وهو « ىعبر نب ةرارمد» هی ودم نبا

 دق : هسفن ىف لاقف ىهز نيح طاح هل ناك هنأ هفلخت ببس نأ لسرملا اذه ىف ركذو « بولةم وهو « ةرارم نبا

 ` هلصأب شاب (۱)



 یزاغلا باتك- 4 ۲ ۱۳۰

 نأ هيفو . كليدس ىف هب تقدمت دق ىفأ كدبشأ ىنإ مرألا : لاق هبنذ ركذت الف . ؛ذه ىاع تقأ ولف « ابابق توزغ

 نأ “لد كل مهلا : لاق رکذت الف « هدنع ماعلا اذه تقأ ول : لاقف اوعمتجا مث اوقرفت لهأ هل ناكالاله نمي رخالا

 نب سقلا هیمآ نب فقاو ىب ىلإ ةيس ءاف 9 فاقب ( ینقاولا ةيمأ نب لالمو) هلو . لام الو لهأ لإ عجرأ ال

 بمكم الك نم هنأ هرهاظو . انه عقو اذکه ( ارد ادهش دق نيحلاص نيلجر یل اوركذف ) هلق . سد الا نب كلام

 وأ اردب ادبش امهنأب مزج نمو . ردب ةوزغ ىف اغاو كلذ تررق دقو « ىراخبلا عينص ىضتقم وهو « كلام نبا

 اردب اد مشي مل امل وكلا نيرخأتملا ضعب لدتساو « بصي لف طلغلا ىلإ هیسن و ىذوجلا نبا هبقعتو « مرثالا ركب

 امو » هلتقب مه امل رمعل لاق لب , هيلع سج هن وک عم هبقاع الو هرج مل لِي ىنلا نأ و « بطاخ ةصق ىف عقو اس

 بنذ نم فاختلا بنذ نيأو : لاق , « کل ترفغ دقف منش ام اولا : لاقف ردب لهأ ىلع علطا هللا لعل كيردب

 بقاعي ال تربك ولو ةءانج ىنج اذإ هدنع یردیلا نأ ىضتقي نا < حضاوب ةب لدتسا ام سیا و : تلق . ؟ سجلا

 وهو را برش امل دحلا نوءظم نب ةمادق دلج دقف بطاح ةصّقب بطاخلا هن وک عم رمع اذبف , كلذك سیل و « امام

 هلهأ ىلع ةيشخ اشيرق بناك امن هنأ ىف هرذع لبق هنال هرج الو ابطاح ی ىنلا بقاعي | امنو « مدقن ک یردب

 . الصا رذع محل نكي ل ماف هييحاصو بمک فاخت فال « كاذب هرذمف ادي مدنع هل نخب نأ دارأو« هداوو

 فالخم ایذدلا ىف عني ريظنلاب ىسأتلا , نیتلا نبا لاق « امم زوج و ةزمما رسكب ( ةوسا امهيف یل ) هلوق . لعأ هللاو

 رمعم ةياور ىف ( ىل امهو ركذ نيح تيضف ) هل . ةبالا < متلظ ذإ موببا كءفني ناو) ىلاعل لاق دقف « ةرخآلا

 عفرلاب ( ةثالثلا ام انمالک نع نيداملا ب هللا لود ىبنو ) هلوق ٠ « ادبأ اذه ىف هيلا عجرأ ال هللاو تلقف د

 ضرالا یسفن ىف تركت یح) هلو . سانلا ةيقب نود كلذب نیصصخم ىأ صاصتخالا ىلع بصن عضوم ىف وهو

 سانلا انا رکنت و « فرمت ىتلا ناطی اب یه ام ىتح ناطيملا انل ترکست و » رمعم ةياود فو ( فرعآ ىتلاب یه اف

 ريسفتلا ف فنصلا دازو « هسفن ىف هد دق یح ءیش لكىف مومبلاو نيزحلا هدحب اذهو ‹ فرعآ نيذلا مهام ىح

 تومي وأ« لپ هللا لوسر يلد ىلصي الف تومآ نأ نم ىلإ ما ءىث نم امو د یرهزلا نع دشار نب یت قیرط نم

 لجولا دشآ اولجو ىح هذئاع نا دنعو .۰ لع لصب الو منم دحأ ینملکی الف ةلزنملا كلتب سانلا نم نوكحأف

 « مالسلا هيلع هيتفش كي رحتب بمک مزج ل ( ىلع مالساا درب هيتفش كرح له ) هلو . « نابمرلا لثم اوراصو

 ىف هيلا رظنأ یا فاغلاو ةلمهملا نیسل اب (هقراسأق ) هلق . لجلا نم هيلا رظنلا يدي نكي ل هنأ ببب كلذ لعاو

 ىثمي انةفاعو » ةبيش ىبأ نبا ةياور ىو « مهضارعإ ىأ ءافلا نوكسو ميلا حتفب ( سانلا ةوفج نم ) هلق . ةيفخ

 طاح رادج ) هلق . رادلا روس تولع ىأ ( تروسن ىح ) هلوق : امالس انيلع درب الو دءأ انملكي ال « سانلا قف

 ىخأ هنع نبا وه سيلو « ةيلس ىنب نم اعم امهنوکل هم نبا هنأ ركذ ( ىلا سانلا بحأو ىمع نبا وهو ةداتق ىنأ

 اميلكت وه سيل ( ملعأ هلوسرو هللا ) هلوقو « كلأسأ ىأ هلوأ حتفو ةمجعملا ضب (كدشنا ) هلوقو . برقألا هيبأ

 _ ىف كلمأ لف د رمعم ةياور فو (طئاحلا تروسن ىتح تیلوتو) هلق . هريرقت ىقأيس اک كلذ هب وني مل هنال بمكل

 (ماشلا لمآ طابنأ نم ) هلو . ةدحوملاو نونلا حتفب ( ىطبن اذا ) هلوق . ءاجراح طئاحلا تمحتقا مث « تيكب نأ
 اک اینارصذ ناکیماشلا ىطبنلا اذهو ة>الفلا لهأ تقولا كلذ ىف اوناکءالومو : هجارختساو ءاملا طابنتسا ىلإ ةيسن

 ىلإ نوبسني طبنلا نا لاقيو » «ىارصإلا اذهرسا ىلع فقأ مو « هعيبي هل ماعطب ءاج قارمن اذ» رمعم ةاود ىف عقو



 ۱۳۱ (4۱۸ ثيدحلا

 ةلبج وه ةلبقن ةلمبم نيسو ةمجملا حتفب ( ناسغ كلم نم ) هلق . حوت نب ماس نب ذوال نب میمآ نب بناه نب طبن

 نبأ ةياور قو . مالا نب ةلبج لاقیو « رمش ىبأ نب ثراحلا ىدقاولا دنعو ٠ ذاع نبا كاذب مزج « ملا نبا
 ةمجعملا نوأسإ ( ةعيضم الو ناوه رادپ هللا كلمحي لو ) هلو < و رح نم ةقرس ىف اباتک ىلا بكف » ه ودم

 لوحتت اناكم ىأءواولا حقو ةلمهملاب « الوحم كل ناف » ذئاع نبا دنعو . كقج عيضي ثیح ىأ .اهرسكزوحيو

 . انلاومأ ىف ه ةبيش ىلأ نا ةاور ىف دازو « ةاساولا نم ةلمبملا رسكو نونلا مضب ( كساون انب قحلاف ) هل . هيلا

 زيخم ام رونتلاو « تدصت ىأ ( تسمیتف ) هلوق . ةيردرم نبال هوحنو « رفكلا لهأ ىف عمط دق , هق انإ : تلقف

 هب ودم نبا ةياور فو . ةفيحصلا ىنعم ىلع باتکلا كنأو « ه:دقوأ یا مجد ةلمهم نیس هترجسف هلوقو « هيف

 ف راص نف الإ و ‹ هلوسرلو هلل هتبحمو هناك ةوق ىلع اذه بعك عينص لدو 5 اب هترجسف هب دونت لا أم تدمعف »

 الو هر نم نارجم ىلع لاملاو هاجلا ىف ةبغرلا هلمحت و كلذ لاتحا نع فعضي دق ضارعالإو رجهلا نم هلاح لثم
 نم نمأي ال هنأ هدنع لمتحا امل نكل < هنيد قارف ىلع ههركي ال هنأ هللا هاعدتسا ىذلا كلما نم هنمآ عمم اس

 ءةبغرلا ىلع مهس وفن تعبط نيذلا ءارمشلا نم هنوك عم اذه ٠ باوجلا عنمو باتنكلا قرحأو ةداملا مسح ناتتفالا

 ,هبیسُ و هبيرق هاعدتسا ىذلاو اس الو « لاملاو هاج لا نم دوصقملا ىلإ لوصولا ىلع ثحلاو ءاعدتسالا دعب امسالو

 ةحارلا نم هيلا ىعدام ىلع بيذعتلاو دکنلا نم هيف وه ام حجرو « هئيقي هدنع ىوقو هنيد هيلع بلغف كلذ عمو

 هلأ ذئاع نبا دنعو « امهاو . ام هيلا بحأ هلوسرو هللا نوكب نأو » ی لاق اک ۰ هلوسرو هللا ىف ابح « میمنلاو

 هللا لوسر لوسد اذإ) هل . كرشاا لهأ “ؤو بغر ىتح ىنع كضارع] لاز ام : لاقو 01 هللا لوسد ىلإ هلاح اكش

 ةرامو لاله ىلإ لوسرلا وهو : لاق « تب ن هم زخ هنأ ىدقاولا ةءاود ىف تدجو مث« هسا لع فقأ 5

 هللا ديع ةئالثلا هدالوآ مآ ةيراصت الا ةيمأ نی رخص نب ريبج تنب ةريع ىه ( كتآرما لزتعت نأ ) هلق . كلذ
 قلا ) هلق . ةيناتجتلا مث ةحوتفملا ةمجعملاب ةريخ هدنع ذئموي تناك ىلا هنأ ما مسا لاقي و « دبعمو هللا ديبعو

 . « مهب تقحلف » ىرهزلا نع هللا ديبع نب لفعم قيرط نم ىئاسنلا داز ( هللا یضقی ىح مدنع ىنوكتف كلهأب

 عم لکشیو . همسا ىلع فقأ مل ( ىلهأ ضءب ىل لاقف) هلق ٠ مصاع تنب ةلوخ ىه ( لاله ةأرما تءاج ) هلوق
 ةنالثلا مالك نع ىهنلا عقب مو « ءاسنلا نم وأ هدلو شیپ هلعل هنأب باج و « ةثالثلا مالك نع لِي ىنلا یمن

 هلوق . ىهلا ف لخدب لو همدخ نم ناك وأ « اتنانم ناك كلذب هلک ىذلا وأ « موی ف ىاللا ءاسنلل

 ةءاود ىفو « ماللا نوكسو ةلموملا حتفب ( علس لبج ىلع ) هلق ٠ ملطا و فرشآ ىأ روصقم ءافلاب ) ىوأف (

 ۳ اهبف نوكأ تنكس علس ربظ ىف ةميخ تیبا تنکور» هب ودم نیا دازو « ءالعأ ىأ » علس ةورذ نهد رمعم

 دنع بمک نع ريثك نب ربع ةما ور ىف (رشبآ كلام نب بک اب ) هل . « اراه اف نوكأ ه دازو ذئاع نبال هوو
 ادجاس تدرجن ) وق . « ابهکاورشب : لاقف ىنم اند ىتح . ابعك اہک : لوقب ةينثلا ىلع الجر تعم ذإ , دحأ
 ةمجمملا حتفو دملاب ( نذآو ) هلو ۰ « ةوتلاب احرف كبي ادجاس رفع و ذئاع نبا دنعو ( جرف ءاج هنأ تفرع دقو

 ىلع اب وت هللا لزناف د رمعم اور قو دشار نت قعإ ةياور ىف عقوو 5 سکلابو دم رب یدک و ۰ لعآ ىأ

 ىرمأب ةيلّدعم ىنأش ىف ةنسحم ةلس مأ تأ اکو «ةيلس مآ دنع لر هللا لوسرو « ليللا نم رخ الا كاتا قب نيح هيبن

 راس مونلا عوهنمیف سانلا كمطح اذإ : لاق ؟ هرشبأف هيلا لسرأ الفأ : تلاق  بمک ىلع بیت ةللس مآ اب : لاقف

 یرابلا ف ۰۸ ج اذ بس م
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 لمتحو « همسا ىلع فقأ (  اسرف لجر “ىلإ ضکرو ) لوق ۰ « انيلع هللا ةبوتب نذآ رجفلا ىلص اذإ ىح . ةييللا
 دنعو « ىدقاولا هاورو ور زب ةزمح وه ) لسا نم عاس ىعسو هلو . یلسلا وربع نب ةزمح وه نوكي نأ

 علس ىلع ىفوأ ىذلا ناكو » ىدقاولا دنعو , اومعز » هلوقي هردص هنکل « رعر ركب وأ ايعس نيذللا نأ ذاع نا
 یرشب یذلا ناکو : لاق . ما ملا نب ریبزلا هسرف ىلع جرخ یذلاو . بعك ىلع هللا بات دق : حاصف قردصلا ركب ابا
 تجرخو : لاق « دیز نب دعس هتبوتب ةيمأ نب لاله رشب ىذلا ناكو : لاق . یلسالا ورمع نب ةزمح یو هل تعزنف

 دقف دبجلا نم هيف ناك ال ىنعي « هسفأ جرخت یح هسأر عفر, هتفنظ اف : دمعس لاق . دجسف هترشبف فتاو ىنب ىلإ

 ناكسلس هتبوتب ةرام رشب ىذلا ناكو « هاکبلا نم رتفي الو ام اص ماي لا لصاوب ناك ىح ماعطلا نم حتما هنإ ليق
 دقف الإو « بايثلا سنج نم ديرب ( ذثموب امهريغ كلمأ ام هللاو )ەلۋ . شقو نب ةمالس نب ةءلس وأ ةمالس نبا

 ةببش نأ نا ةاور ف تدجو مث . ةقدص هلام نم جرخي نأ نذأتسا هنأ ىقأيسو « ناتلحار هدنع ناكهنأ مدقت

 « امهسبلف » ىرهزلا نع رخآ هجو نم ذئاع نا دازو ءامهريغ نيبوث دموي كلمأ ام هللاوو » اهيفف كلذب حيرصتلا
 ةءاود ف( هالي هللا لوسد ىلإ تقلطناو ) هلو . « ةداتت ىنأ نم ٠ ىدفاولا ةياور ىف ( نيبو ترعتساو ) هل

 نا معزو (نونلا رسكب كنبيا) لوق . ةعامج ةعامج یا (اجوف اجوف) هلق . اب تا ل وسد ممأتأ تقلطفاف» لسم
 ببس اولا ( ةحلطل اهانأ الو ) هلق . رظن هيفو « ءانملا نم هلال بوصأ هنإ یقافسلا لاق لب « امحتفب هنآ نيدلا

 ناك هنأ ىزاذملا لهآ هركذ ىذلاو , راصنآلاو ني رجارملا نيب یخآ امل ةحاط نیب و هنيب ىخآ ناك میپ ىنلا نأ كلذ
 ذم كيلع ص موب ريخ رشبأ ) هلو ۰ هيخأ وأ روف نرچابلا ةوخأ ىف ةحاط اخأ ريب زلا ناك نكل ريبزلا اخآ

 ینثتسموه ليقف « همايأ ريغ وهو همآ هتدلو نأ دعب هيلع ىم هناف همالسإ مويب قالطالا اذه لکشةسا (كمأ كندلو

 ةيادب همالسإ مويف « همالسإ مويل لكم هتبوت مون نأ باوجلا ىف نمحالاو « هئافخ مدغا هب قطني مل ناو اریدقت

 ريخ همالسإ ىلإ فاضاا هابوت مويف اهريخ همالسإ موب ناك نو ,همايأ عیج ريخ وہا اهل لكم هتب وت موب و ةتداعس

 هللا نقدص نام ةبيش ىبأ نبا ةباود ىفداز (هللا دنع نم لب ءال : لاق) هلو .ملعأ هتلاو . اهنع درجلا همالس] موي نم

 نه لأسإو « رمقلا نم ةعطق هن أك ىح » ريسفتلا ىف دشار نب قححإ ةياور ىف (رق ةمطق هنأك ىتح) هل ٠ یتدصف

 ی ةفص ىف مدقت دقو « دييقت ريغ رمقلاب هجولا هيد نم ءاغلبلا مالک ف درو ام ةرثك عم ةعطؤل اب دیمقنلا ف رسا

 «ةدومشم كلذ ىفهلاحو ةباحصلا ءارعش نم اذه لئاق كلام نب بمک ناكو « كلذ ريغو ةمل | سمشل اب هل مههبشت ب

 دارملا نال « یوقب سيل رمةلا ىف ىذلا داوسلا نم زارن>الا نم كلذ ىف ليق امو . ةكح نم كلذب دييقتلا ىف دیالف

 . ةفص ىف تركذ دقو . ةد رجلا ةمطقلا ىف ام لفآ ميف نوكي ال هما ىف وهو , هرانتسالاو ءامضلا نم رمقلا ىف ا هبیبشت
 ةقئام تلات اير ورسلا ربظب هيفو نيبجلا وهو ةرانتسالا عض وم ىلإ ةراشالل هنأ امنمو : تامجوت كلذب قلم ىنلا

 .انکو) هلوق . رمقلا ضءبب هبشي نأ بسانف هجولا ضعب ىلع عقو هيبشتلا نأكف  هبجو ريراسأ قريت ارورسم

 مهب ةفأرلاو هتمأ ىلع ةقفشلا لاك نم هيلع كلِ ىنلا ناکام هيفو « « هيف د ىنريشكلا ةياور ىف ( هنم كلذ فرمت

 ٠ هدي تلبقن رب یا تیت أ یبوت تلزن ام » كلام نب بعك نع رخآ هجو نم هب ودم نبا دنعو . ممرسياع حرفلاو
 عضوم ىف ردصم وه ( ةةدص) هلق . لام حی نم جرخأ ىأ ( ىلام نم علخنآ نأ یبوت نم نا) هلوق .  هتبكرو

 ,كل ريخ وف كلام ضعب كيلع كسمأ» هلوقو . اضيأ ردصم وهو قدصتأ ینعم ملخنآ نمضوأ « اقدصتم ىأ لاحلا
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 تلق « ال : لاق . ةقدص هلوسرو هللا ىلا هلک ی ام نم جرخآ نأ یت و نم نا  لاق هنأ بمک نع دراد ىبأ ةياددف
 1 2 ىنلا لاقف » ىرهزلا نع ةئييع نبأ قیرط نم هبودم نبالو « معن : لاق . هثلثف : تلق ءال : لاق . هفصآ

 هل هق دص هلکی ام نم حلخنآ نآ یب و نم نإ » لاق نح ةامل نآ ةصق ف درحال هوم و « ثْذثا كلذ نم كنع یزج

 ممنآ ىأ ( هللا هالبأ نیلسلا نم ادحأ ملعأ ام هتلاوف ) هل .  تلثلا كنع ىرحي : مب ینا لاقف ۰ هلوسدو
 هللاوف , كلذدعب هلوف كلذكو « ىتالبأ ام نسحأ ملل هللا لوسرل كلذ تركذ ذ. ثيدحلا قدص ىف ه هلوقو . هيلع
 «ظعأو نسحأ , هلوق ىفف « الب هلا لوسرل قدص نم مظعأ مالسالا ىلإ یاده نأ دعب طق ةممت نم ىلع هللا معنأ ام
 نأ نن دقو . ناقيفر كلذ ىف هکراش ابمك نال « ةاراسملا ال ةيلضفالا ین هب داريو دروي قایسلا اذه نأ ىلع دهاش
 ال ( هتبذك نوكأ ال نأ ) هلو . ةاراسملا فني مل هنكل كلذكو هو <« هل لصح ۱۶ نسحأ هل لصح دحأ نوكي
 مضي « انفلخ » هريغو لسم ةياور قو ماللا رسکو هلوأ مضب ( انفلخت انکو ) هلوق . ضايع هيلع هبا اک ةدئاز
 ىلاعت هلوسق رسق ابمک نأ هلصاحو « ینعمو انزو رخآ ىأ ازومبم ( اجرا و ) هلو . امابق ءىش ديغ نم ةمجملا
 ريسفت فو « وزفلا نع اوفلخ مبنآ دارملا نأ ال « مييلع هللا بات یتح اورخآ ىأ اوفاخ نيذلا ةثالثلا ىلعد إل
 نبالو « ةبوذلا نع اوفلخ : لاق ( اوفلخ نیذلا ةثالثلا ىلعو) ىلاعت هلوق ىف ةمركع عم نمع رمعم نع قازرلا دبع
 بسك ةصق فو .موتبوت ترخأ نيذلا ىلع هللا بات دقل مالكلا ینعف : ریرج نبا لاق « هوح ةداتق قيرط نم رپرج
 ع رمتلاو« مارحلا رپشلا ىف وزغلا زاوجو « برملا ىوذ نم رافكلا لاومأ بلط زاوج مدقت ام ريغ دئاوفلا نم
 درف لكسب مرألا قحلو ريفذلا مممزل اموم شيجلا رفنتسا اذإ مامإلا نآو « هرتس ةحلصملا ضنق مل اذإ ورذلا ةمي
 راصنالا قح ىف هن كل ةيافك ضرف داملا ناك نار فلخت نم ىلع بضفلا دنشا امن ليهسلا لاقو . فلخت ول نأ درف
 : قدنحلا نورفح مو محلوق كلذ قادص»و « كلذ ىلع اوءياب م نيع ضرف ةصاخ

 ادا انيقب ام دابجلا لع ادم اومياب نيذلا نحن

 فرعأ الو : ىليهسلا لاق . لاطب نبا لاق اذك ء مهتميبا ثكتلاك ابن ال ةريبكح ةوزفلا هذه نع مهفلخت ناكف
 لهال ناکام  ىلاعت هلوق هديؤيو < دعقأ هلعا و هركذ ىذلا ريغ اجو تركذ دقو : تلق . لاق ىذلا ريغ امجو هل
 ضرف ناك دامج لا نأ هجو ةيعفاشلا دنعو . ةبالا ( هللا لوسر نع اوفلختي نأ بارع الا نم مهلوح نمو ةئيدملا
 هلاع وأ هسفنب جور | نع زج املا نأ اهيفو . اقلطم فلخت نم ىلع باتعلا هجوتیف اذه ىلعف « قلب یبلا نمز ىف نيع
 كوت هنم طينتسي و , نيقفانملا لتق كرت اهيفو « ةفعضلاو هلهأ ىلع مامإلا ماقم موقي نم فالختساو « هيلع مول ال
 . مالسالا ىلع فيلأتلا ةحاصمل مس ىنلا نمز ىف ناك كرتا نأب هزاجأ نم باجأو . ةيوتلا رهظأ اذإ قيدنزلا لتف
 لک آ ام للا ناحبساي : لاق هنع متاح ی نا هجرخأ اف كلذ ىلع یرصیلا نسحللا هين دقو « ةيصملا سا مظع امفو
 ضرألا مهياع تقاضو متمجام مهب اصأ ءضرألا فاودعفآ الو امارح ايد اوکفس الو امارح الام ةثالثلا ءالؤه

 فيعضلا ذخاؤب ام دشآب ذخاؤي نيدلا ف ىوقلا نأ اهيفو ؟ رئابكلاو شحاوفلا عقاوب نم فیکف « تبحر ام
 < هریذآ ةحيصنو رب نوع ءمآ هيلا لآ امو كلذ بدس نعو هطإرفنو هريصقت نع ءرملا رابخ) زاوجو . ندلا ىف
 ردب لهأ لضفو « هريظنا عقو اع هل لصح مل امم هسفن ةيلستو « ةنتفلا نمأ اذإ ريخلا نم هيف اع ءرملا حدم زاوجو
 . ةدم ةجوزلا ءطو كرت زاوجو «ةبيغلا درو , دصقلا نع ةيروتلاو ٠ فالحتسا ريغ نم ديك اتال فلحلاو « ةبقعلاو
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 اوبيجتسا رل ىلاعت لاق اک اممرح الثا ام فوسي الو اهلا ردابب نأ هت ةعاطلا ىف ةصرف هل تحال اذ] ءرلا نأ هو

 ممدئفآ بلقن و ) ىلاعت هلوق هلثمو < هباقو ءرلا نيب لوحي هللا نأ اوملعاو کیی امل ماعد اذإ لوسرلاو هَ

 نم انلوخ ام ائيلسي ال نأو « هتعاط ىلإ ةردابملا انمماب نأ ىلاعت هللا لأسنو ( ةرم لوأ هب اوئمؤي | اک مراصبا و

 عجاريل هركذي لب دومالا ضب ىف هنع فلخت نم لمج ال مامإلا نأو : ربا نم تاف ام ین زاوج امو . هتمعن

  نعاطلا ىلع درلا زاوج امفو ۰ هلوسرو هتل ةيمح نع نعاطلا داهتجا ىلع باغي اء لجرلا ىف نءطلا زاوجو ٠ ةيوتلا

 دجسم اب أدبي نأو « ءوضو ىلع نوكي نأ مداقال بحتسلا نأ ايفو . هطلغ وأ نعاطلا هو دارلا نظ ىلع بلغ اذإ

 ريذاعملا لوبقو « رهاظل اب مكسحلا و « هيقلت و مداقلا ىلع مالسلا ةيعورشمو « هيلع لسي نأ سل م لصيف هتيب لبق

 ىلامت هللا ىلإ رئارسلا لوكوو رهاظلا لع ماکح لا ءارج) اهفو . ريا نم هتاف ام ىلع افسأ ىصاملا ءاكب بايحتساو

 ىلع لومحف ثالثلا قوف جملا نع ىلا امأو . ثالث نم رثك | هرم زاوجو ٠ بنذأ نم ىلع مالسلا كرت ابفو

 ةيتاعمو . رورسأاب صتخ الو بجعت نع نوكي اک بضغ نع نوكي دق مسبتلا نأو « ايعرش هنار# نكي مل نم

 اذإ بقللا موپفع لمعلا اجفو . بذكلا ةبقاع مؤشو قدصلا ةدئاف اهيفو . هريغ نرد هيلع نمي نمو هباحصأ ريبكلا

 ىلع سيل نکل « بذكح هاوس نم نأب رعشي هناف « قدص دقف اذه امأ » بیک هثرح ال ب هلوقل « ةنيرف هتفح

 ' نمي ال + رذتعاو فلح نع بذکسلا صتخيف ۰ اتدض دق اضرأ الالهو ةرام نال < هاوس دحأ لک قح ىف هم وع

 ىو « ليوطلا باقملل بذک نم رخآ و « برق نع هتدئاف تررظ ىذلا بيدأتلاب قدص نم بقاع اذطو « فرتعا

 دريف هني وقع هنع كسآ ارش هب دارأ اذاو « ايندلا ىف هتب وقع هل لي اريخ درمب هللا دارآ اذا د حیحصلا ثيدحلا

 هلوق هيلع لد و « رذع ريغ نم مماع بجاولا اوكرت م ةثالثلا .الؤه قح ىف ظلغ امتإو ليق « هب ونذب ةمايقلا

 : راصن الا لوقو € هللا لوسر نع اوفاختی نأ بارعالا نم مغوح نمو ةئيدملا لهآل ناك ام ا امت

 اديأ انيقب ام دابجلا ىلع ادم اومياب نيذلا نحن

 ايندلا ةداعس قيلعتو « لعفلاو لوقلا ىف قدصلا رادقم مظع امفو « ريظالاب ىسأتلاب ةبيصملا رح دی ربت اببفو

 مل الالهو ةرارم نآل ةعاملا ةالص نع فلختلا ىف رذعي رجم اب بقوع نم نأو « هن امهرش نم ةاجنلاو ةرخالاو

 له : پمک لقب مل ابجا و ناك ول ذإ هيلع لس نبع دوجبملا ىلع مال_لادر طوقس اهفو . ةدلا كلت امهتومب نم اجر

 .2٠ هاضر لع اذإ بالا ريغ نمو هنذإ ريغب هقيدصو هراج راد ءرلا لوخد زاوج انو . مالسلا درب هيتفش كرح

 مل اذإ رخآلا ملكي ال نأ فلح نم هب ثنحم الو مالكالو باطخم سیا « ملعأ هلوسرو هللا » ءرملا لوق نأ ايفو

 لعج بمكنع لأس ال ناسغ كلم لوسر نأ مدقت دقف الإو « بەك هيلع ملأ ال كلذ ةداتقوبأ لاق اعزو هدلاکم هب ون

 ةقراسم نأ امفو « هنع ضارعالاو هرج ىف ةغلابم بمکاذه الثم مغوقب نوملكتي الو بمكىلإ هل نوریشب سانلا

 طایتحالاو « امجوز ةأرملا ةمدخو « بيرقلا ةدوم ىلع لوسرلا ةعاط راثبإو « اتص ىف حدقت ال ةالصلا ىف رظنلا

 ىلإ قابتسالاو رکشلا دوج ةيعورشم اهبفو ۰ ةحاصللل هللا مسا هيف ام قيرحت زاوج و « هيف عوقولا یثخ ام ةينام

 اذإ هيلا مایقاو « ةمع هل تددجي نم ةئنبتو « ةراشبلاب هيتأي ىذلا رضع ام سفنآ ريشبلا ءاطعإو ريخلاب ةراشبلا

 ةفاصمو « ةيراعلا ةهعورشمو « هعابتآ رسب اع هرورسو « ةمهملا دومالا ىف مامإلا دنع سانلا عاتجاو « لبقأ

 ةقدصلا رذن نم نأو « ةيوتلا دنع ةقدصلا بایحتسا و « هب عفتني ىذلا ريخلا ىلع ةموادملا مازتلاو , هل مايقلاو مداقلا
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 نأ ةيف : نينلا نيا لاقو . ىلاعت هقا ءاش نا رذنلا باتكى هيف ثحبلا ىتأ سو . هعيج جارخإ همزلب ل هلام لكسب
 نم وه اء] نب رجاوملا نم نت ساد لاق انك 0 نيتلبقلا ىلا | ولرم نذلا نیا والا ن رجالا نم كلام نب بک

 راصن الا نم نيقب اسلأ

 رجلا كو ىلا لوزن . ا - ۰

 نع راس نع یره“ زا نع "رمان ربخأ قاررلا دبع ای دح جلا دمت نب هللا دبع اشو - 4

 فأ مسن أ اودظ نا نكاسم اولخدتال : لاق رجلا ملي ین "رم ا » لاق ایپنع لا يضر رع نبا

 « ىداولا زاجأ 'ىتح ”ريسلا "عرسأو 2۳ نفع . نیکاب اونوكت نأ الإ « مهماصأ ام مبيصي

 لاق امهمع ا "یر رم نا نع رانید ن ۳ دبع نع كلام انک لح ريكس نب ع شی هس ۶ ۰

 يصب نأ نيكاب اونوکن نأ الا نيب ذمل ءالؤه ىلع اولخدتال : رجلا باصأل يقلب هللا لوسر لا »
 عا ۰
 6 مهماصا ام لم

 مو هب م هنأ مهضما مذ. دوم لزانم یهو . ميجا نوکسو ةلهبلا رسکب (رجحلا قلم ىنلا لوزن باب ) هلوق

 ىف رمع نا ثيدح مدقت دقو « اوبرشي ال نأ مهرمآ رجحلا لزت امل و هنأب رمع نبا ثيدح ىف حيرصتلا هدو و « لر
 ةهارك ىأ 5 هل لوعفم ةزمملا حتفب » مبيصي نأ د هلوقو ٠ ءايبن الا ثيداحأ ىف هثحايم تمدقت دقو ءدومب ثب

 « ارلخدت ال رجحلا باحال رل ىنلا لاق » ةيناثلا ةاورلا ىف هلوقو . هعاطق یا « ىداولا زاجأ » هلوقو . ةباصإلا

 كلذ ىف ملكت دقو . هيلع مثروبعل رجحلا ىلا فيضأو « عضوملا كلذ ىفهعم نذلا هبال لاق ىأ : امر كلا لاق

 اذهو : دوم ىأ 3 نيب ذعملا هال وه ىلع اولخدي ال : دوم مو رجحلا باصأ ںرع هتمال لا : ودقتلاو

 ةه ءافضال حضاو

 لمس نع َةَلَس ىبَأ نب زيزعلا دبع نع ثیلا نع ريكس نب ی اتم - 44۲۱ ۰ تصاب - ١

 هتجاح ضعبل هل ىبلا بهذ » لاق ةبمش نة ريغأا ديبا نع ریمل ن ةورء نع ريح نب مفان نع مارا نبا

 أمك هيلع قاضف « هيعارذ "لسغی بهذو *ههجو لسفف - كوبت ةوزغ ىف لاق الإ هملعآ ال  ءاملا هيلع هرکس تمقف

 يم ىلع حسم "م « امهلّسسنف هعإج تحت نم امهجرخأف « ةبجلا

 نع دعس نب لهس نب سابع نع یي نب ورم ىنثدح لاق ”نايلس انثّردح رلخع نب دلاخ شو - ۲
 هى »و ,٠ ا هلل امس هرب ناك 9 7 0 -.

 دحأ اذهو « ةباط هذه لاق ةنيدلا لك انفرثأ اذإ يتح « كوب ةوزغ نم أر “ىنا مم ال » لات دی ىبأ
50 0 ۰ 1 

 « هت و انبحم لبج



 یزانلا باتك- 4 ۱۹

 هنع هللا یضر كلام ن سنأ نع ليوطلا ديح ان ربخآ هللا دبع ان ربخآ دع نب هدأ شو - ۳

 « رذملا مهسبح « ةنيدملاب مو : لاق ؟ ةنيدملاب مو « هللا لوسر ی : اول . کم اوناک الا ًايداو

 نع ( هلو . كوبت ةصق 0 م قلعت هئيداحأ نال 3 مدقت 9 لصفلاک وهو ¢ هجرت ربعي هيف اذک ( باب ( هلوق

 نب دعس نع دیمس نب یح < نع فعلا نع ةراوطلا ىف مدقت ( / مارا نب دعس نع ةه یا ن ر زعلا دبع نع ثلا

 ةوزغ ی الإ .adel هيلع بكم تعقل هةجاح  ضديل هل ی لا بهذ ) هلوق . نیخرش هيف هل نأكف مهار |

 عقوو . هح رش ةمقإ كانه تركذو « ددرلا رها هارز نم نایب نيفحلا لع حسملا ف تمدق دقو « هيفاثكا كوبت

 ركذف كوت هللا لوسر عم ازغ هنآ هريخأ ةريغملا نأ ةريفلا نب ةورع نع دايز نب دابع ةياور نم لسم دنع

 كردأف < م لصب فرع نب نمحرلا دبع اومدق دق سانلا دج ىح هعم تليقأف د ةريغملا دازو مدت اکحسلا ثدي

 هلةءاآور قو « ساناا كلذ عرفأف . هنالص ما هم هللا لوسر ماق نمحرلا دبع لس ألف« ةريخالا ةمكرلا ر ىلا

 ( ی نب ورع) و « لالب نبا وه (نایلس) هلوق . « هعد : لَو ىنلا لاقف ¢ نمرلا كوع نخ تدراف ةريغملا لاق »

 . « ةمدخلل یصب ازغ نم باب » ىف دابجلا ىفو ةاكزلا رخاوأ ىف اذه دی ىفأ ثيدح ثحابم تمدقت دقو یزالا وه

 رذعلا هسبح سم باب د ىف دابجلا ىف انتمو ادنس ثيدملا تحایم تمدقت دقو « كرابملا نبا وه ( هللا دبع ) هلو

 « وزْدلا نع

 رصیقو یرسک لا "یبلا باتک ساپ - ۲

 ین ربخأ لاق باهش نبا نع یاص نع یی انت دح يهاربا نب بوی اذتدح قاحسا شو - ۶6

 "ةفاذخ نب هللا دبع مه یرسک ىلإ هباتكب ثمب للي لا لوسر نا » هربخأ سابع نبا "نأ هللا دبع نب هللا دیبع

 "تبغ فارم مارف اف « یرسک ىلإ نيرحبلا مع ”ةعفدف « نيرحبلا مظع ىلإ فدي نأ داف « ”ىمهسلا

 « قام لک اور نأ ی للا لوسر مهيلع اعدف لاق بییسلا نبا نأ

 ةملكب لا ینتقن دقل » لاق ةرکب ىلأ نع _نسحلا نع فوع انئدح منا نب نان اشر - ۰
 لر ماب اب : لاف ۰ م لنافان لا و باحأب "قلا نآ ی تدک ام دعب لجلا مایا ل هللا لوسر نم اتم

 نارما مس اولو موق "حلی نل : لاق یرمنک_تنب مهيلع اوکسلم دق "سراف لهأ نأ و را
 [ ۷۰۹۹ : ىف هفرط - 40۲۰ ثيدحلا ]

 هاذ و
 ركذأ » لوقي ديزي نب بئاسلا نع یره*زلا تمم لاق نايفس انثدح هللا دبع نب "ىلع شرح - ۰

 « ناييصلا عم» ا نايفس لاقو . « د هللا لوسر ىتاق ماد ول لیلا نايلغلا عم ”تجرخ ينأ

 مم تجرخ .ينأ ركذأ » بئاسلا نع “یره زا نغ "نایفس ان؟دح دم نب هللا دبع اشر - ۷



 ثيدحلا 1۲ - ٩1۲۷ ۱۳۷

 « كوبت قوزغ نم همدم عادولا ةّينث ىلإ يش یبلا یقلتت نایبصلا

 وهو . ناورش ونآ نب نمره نب زيورب نبا وهف ىرسك امأ ( رصیقو یر دکل لب ىنلا باتك باب ) ھل
 ريخأ اب ىنلا نأ ىنأيس ا رظن هيفو « ناورشونآ وه رال ىنلا هيلا تعب ىذلا نإ لیقو « روبشاا ریکلا ىرسك

 لك يقل اهرسکب و فاكلا حتفب ىرسكو . نمره نب زب ور نب ىرسك وه هنبا هلتق ىذلاو , هلتقي هنبا نابرز نأ

 وهف رصیق امآ و « « ةوبنلا تامالع » ىف هذاك طبض ىف مالكسلا مدقن دقو یرفظاا ةيب رل اب هانعمو « سرفلا كلم نم

 نبا أ مهارب] نإ بوقعيو ؛ ةيوهار نیا وه ( قعإ] انثدح ) لق . باتكلا لر ىف هنأش مدقت دقو « لقره:
 (ةفاذح نب هقا ديع عم) هلو ۰ دعس نب ميهار نع ايلاع معلا ىف فصلا مدقت دقو « ناسيك نبا وه اصو « دعس

 ةصفح هنم تعأتف دمسأب تام هاف طلغ وهو « ةفاذح نب سينخ هنأ ةبش نب رمع اور ىف عقوو « دمتءملا وه اذه

 دواد نع هقيرط نم ىدع نب لماك ىخأ ىسيع نب هللا ديع ةمجرت ىف عقوو « عبس ةنسس ةندملا دعب ناك لسرلا ثعبو ٠

 ريع عم هب مر نمره نب یرسک ىلإ اياك ثعدو دهيفر ما ذاذا ةصق ىف سارع نا نع ةمركع نع دنه ىنأ نا "

 . عبس ةنس لئادآ ىف كلذو نيتم سراف كلم لإ بتک هلءاف تبث ناف فيعض هللا دبعو « لاف اذک « باطخلا نبا

 هيلا هج وتف هريدقت فوذحم ىلع ةفطاع ءافلا (هءفدف ) هلو ۰ ىدبعلا ىواس نب رذناا وه (نيرحيلا مظع ىلإ ) هلو

 جاتح الف هسفنب هج وت رذنملا ن ركب نأ لمتحو ؛ ىرسك ىلإ هعفدف هب چ وتف هددع هدصاقل هاطعاف باتکساا هاطع اف

 . ردقتلا دادزيف كولملا لاح نم بلغالا وه اك هسفلب یرسک ءاطعإ رشاب دصأقلا نوک نأ لمتح و « دصاقلا ىلإ

 او هسفنب هأرقي  هناف زاجب هيفو « هأرق الف » یییمشکلاو « لومفملا فذع شك لا اذک ( أرق الف ) هلوق

 لوصوم وهو یرهزلا وه لئاقلا ( بیساا نبا نأ هبسخ ) هلو . هعطق ىأ ( هقزم ) هلو ۰ یأیس اک هيلع ءىرق

 ةفاذح نب هللا دبع نم هعمس بیسلا نا نوكي ىرأ لمتحيو , السم قرطلا عيمج ىف عقوو « روك ذملا دانسالاب

 اعدف) هلوق . «هقزف هذخ اف قب هقا لوسر باتک هيلع أرقف » لاق هنأ هثردح نم ركذ دعس نبا ناف ۰ ةصقلا بحاص

 اومطقتب و اوقرفتی ىأ یازلا حتفب ( قرم لک اوقزع نأ ) هلوق . هدونج و یرسک ىلع ىأ ( ےل هقا لوسر هيلع
 ىلع هلماع ناذاب ىلإ بتکو کلام قزم مهللا : لاق مت هللا لوسر كلذ خلب الف » ةفاذح نب هللا دبع ثيدح ینو

 نأ اكيحاص اغلب : لاقف ىنلا ىلإ ناذاب بک ۰ زاجحلاب یذلا لجرلا اذه ىلإ نيلجر كدنع نم یمپا : نع

 هيلع طا سهلا نإو عبس ةنس ىلوألا ىدامج نم نيضم رشعا ءاثالثلا ةليا كلذ ناكر لاق « ةليألا هذه ىف هيد لتق یر .

 « ین هنأ معزب شيرق نم الجر نأ ىنغلب ناذاب ىلإ بتك یرسک نآ ىنغلب : لاق ىرهزلا نعو . هلتقف هيوريش هنبا
 : ( هيبلت ) . سرفلا نم هعم نمو وه لسا ناذاب غلب الف : لاق ةصقلا رک ذف . هسأرب ثمبا الإو بات ناف هيلا رسف

 ثيدح نم یدقاولا دنع وهو « ةئدهلا نمز ىف عبس ةنس ىف ناكىرسك ىلإ ةفاذح نب هللا دبع تعب نآب دعس نبا مرج
 دل هركذ هنأف « عسل ةنس ىف ناك هنأ یضدقی ىراخبلا عینصو « ةيبيدحلا نم هفرصنم د ظفلب هللا دبع تنب ءافشلا

 دقو ؛ ثركذ ام ىلإ ةراشإ كوبت نم حجر ۱! لب ینلا قلت هنأ بئاسلا ثيدح بايلا رخآ ىف رک ذو « كوبت ةورغ

 ناف « هيحد عم هيلا بنک ىلا ةرملا ريغ یهو « هريغو رصيق ىلإ بتک كوبقب ناك ال قي هنأ ىزاذملا لهآ ركذ

 ىلإ بتك يب ىنلا نا د سنأ نع لسم دنع عقوو . عبس ةنس كلذو ریا ىف هب حرص اک ةندهلا نمز ىف تناك

 چرخ » لاق ةمرخ نی دوسلا ندح نم قاربطلا يورو « ددنع رابج لك لاو » هیفد ثردحلا <« رصيقو یرسک



 ىزاغملا باتک - 4 ۱۳۸

 ةفاذح نب هللا دبع ثعبف . ىلع اوفلتخت الو ىع او داف . ةفاك سانلل ی هللا نا : لاقف هباصآ ىلإ لر هللا لوسر

 نب ورم و ؛ رجم, یواس نب رذنلا ىلإ ىرضحلا نب ءالعلاو « ةمالاب ىلع نی ةذوه ىلإ ور نب ظيلسو « ىرسكى لإ

 ورععو « یاسغلا رش ىفأ نبا ىلإ بهر نب عاشو ء رصیق ىلإ ةيحدو ؛ نامعب ىدنلجلا یبا دابعو رفیج ىلإ صامل
 كعب هنأ ريسلا باحصأ دازو « صاعلا نب ورمع ريغ < مب ینلا ةافو لبق اعيمج اومجرف ۰ یشاجنلا ىلإ ةيمأ نيا

 ةعتلب ىبأ نب بطاحو « ةليسم ىلإ بئاسلاو , عالكلا ىذ ىلإ اريرجو لالكدبع نب ثراحلا نب ةيمأ ىبأ نب رجاوملا
 یذلایشاجنلا ريغ ءالؤه عم هيلا ثءب ىذلا یشاجنلا نأ لم دنع هيلا ترشآ ىذلا سنأ ثيدح و . سقوقملا ىلإ
 ىنأ نم نسحلا عامو « نويرصإ هلك دانسالاو ىرصبلا وه ( نسحلا ) و ىبارعألا وه ( نوع انثدح ) هلق . لسأ

 « ريخأتو مدقت هيف ( لها مايأ عي هللا لوسر نم اهتعمس ةماكب هللا ىنمفن ) هلوق . حلصلا ىف هنايب مدقت ةركب

 ناف اهتعمسب ال یهفنب قاعتي ماياف , كلذ لبق ىأ لب هللا لوسر نم اهتعمس ةماكب ل+ا مايأ هللا ىنعفن : ريدقتلاو
 (لجلا باحصأب قحلأ تدك ام دعب) هلوق . ةشأاع عم !وناكنيذلا ركسعلا لمجا باععأ, دارملاو « امطق كلذ لبق اممم

 ناّنع نأ اباصحم و « ىلاعت هللا ءاش نإ نتفلا باتک ىف ةصقلا هذه نايب ىتأيسو « اهعم نمو اهنع هللا ىضر ةشئاع ىنعإ

 لع مهأر عمتجاف « تجح دق تناكو ةشناع ادجوف هكحم ىلإ ريبزلاو ةحلط جرخ ةفال اب ىلع حیو و لتف ال

 تدسن و « لما ةمقو تناكف « مهلا جرف ايلع كلذ غلبف « نامثع مدي بلطلل سانلا نورفنتسي ةرصبلا ىلإ هجوتلا

 5 ةركب وبأ وه« غلب ال » لئاقلاو ؛ حالصالا ىلإ سانلا وعدن اهجدوه ىف مو هتکر دق ةشئاع تناك ىذلا لما ىلإ

 یه ( یرسک تنب مهلع اوکللم ) هلوق ٠ ريثكلا مالكلا ىلع ةملكلا قالطإ هيفو « ةملكب » هلوقل ريسفن وهو

 لمع دق هنبا نأ فرع امل هوبأ ناك مدقت م هاب أ لتق ال هيو ريش نأ كلذو « زيورب ن ىرسك نب هیوریش تنب ناروب
 « عاملا قح : هيلع بتلكو امومسم افح هب ةص:خلا هنئازخ ضعي ىف لمعف هتوم دعب هنبا لتف ىلع لاتحا هلق ىلع

 « رپشآ ةتس ىوس هيبأ دعب شمر ملف « هکاله هيف ناک هنم لوانتف « ةيوريش ها رقف . اذك عماج اذک هنم لوانت نم

 كلذ نع كللا جورخ اوهركو « ارکذ فاخم لو كللا ىلع اصرح هتوخإ لتق ناک هنال اخآ فلخ مل تام املف

 اهتخآ نا اضيأ ىربطلا ركذو ٠ یزاغلا ىف ةبيتق نبا كلذ ركذ . ةدحوملا مضإ ناررب اهبمساو ةأرملا اوكلف تيبلا

 « ابشفن جوننال اهنأ هيفو « ءاضقلا الو ةرامإلا ىلن ال ةأرملا نأ ثيدحلا ىف : یاط#ا لاق . اضيأ تکلم تخدیمزرآ
 ىربطلاءزاجأو « رولا لوق ءاضقلاو ةرامالا ىلت نأ نم عنلا و بقعتم وهو لات اذک , اهريغ ىلع دقعلا لئالو

 ةمجرتلل ثيدحلا اذه ةبسانمو . ءاسنلا ةدارش هيف زوجت ايف کلا ىلت ةفينح یآ نعو « كلام نع ةياود ىهو
 سالا ىضف أ ىتح ةنوخإ لتق مث هلتفف هنبا هيلع هقا طلسف « مع ینلا باتک قرم ىذلا یرک ةصق ةمنت هنأ ةمج نم
 عم ةرم نايفس لاقو ) هلو . ی ىنلا هب امد اك اوقزهو ممكحلم باهذ ىلا كلذ رجل ٠ ةأرملا ريمأت ىلا مج
 نع هقاس مث . ىم اب وهو ؛ نايبصلا ةرمو نايلذلا ةرم لاق هنأ هنع ىرارلا نيب نکلو « لوصوم وه ( نايبصلا
 عادولا ةيفث : لاقو مقل نا هعبت و اذه ىدوادلا ركناف « كوبت نم همدقم» هرشآ ىف داز و نایفس نع را خوش

 كلت ىف ىرخأ ةينث كانه نوكي نأ الإ : لاق . برغملاو قرشلاک اب اقم ىه لب « كوبن ةوج نم ال ك٠ ةبج نم
 ترکی نأ زاجملا ةرج نم اينوك منع ال : تلق . لبجلا ف قيرطلا ليقو « ضرألا ىف عفترا ام ةينثلاو « ةبجلا
 ىهتنيو ؛ ىرخأ نم اهنم جورخلاو ةينث نم ةكم لوخد ىف اك حضاو اذهو ۰ اهببج نم ماشلا ىلا رفاساا جورخ



 ۱۳۹ (۱۲۷ ثيدحلا

 علط » ةنيدلا تي ىنلا مدق ال ةوسنلا لوق « تايبللا » ىف عطقنم دنسب انیور دقو « ةدحاو قيرط ىلا امهالک
 : (هیبلت) . كوت ةوزغ نم هم ودق دنع لیفو ةرجهلا ىف همودق دنع كلذ ناك: ليقف « عادولا تاينث نم ائيلع ردبلا

 نکلو « كوب: ةوزغ ةنس ىف ناك كولملا ىلا بتکلا لاسرإ نأ ىلا ةراشإ پابلا اذه رخآ كيدحلا اذه داريا ىف

 هذهو « نيت رصيق بةاكهنأ نيلوقلا نيب ممجاو « رصيقك ةنده لا ةنس ىف كوللا بتاك هنإ لاق نم لوق كلذ عفد ال

 ىذلا ىشاجنلا بناكمث « تام 1 هيلع لصو لسا ىذلا یشاجناا باکو 6 جا کیم و ف ۳ حيرصتلا عقو لق ةناثلا

 یھ و « هللا ىلإ م وعدي رايج لک لا 2 ین بتنك د لات شا ید نم سم ىوردقو «ارفاک ناکو هدءب ىلو

 لسا یزلا یشاجمل اب سل و : لاق « یشاجالو رصمقو یرسک مم

 دنافوو زا ىنلا ضرم اپ - ۳
 ۰ رم 4 o - ج ۰ ال ۰ هلا 5 7 ۰ ب  ف
 (نومصتخ جير دنع ةمايقلا مو fl 3 ۲ نوتيم مجد تیم كن] ) م 1 رم ژلا ۳۰ ۱ ىلاعت نا لوقو

 ىلع مالكلا ىف ىنأيس ( نوتيم منو تيم كن] ) ىلاعت هللا لوقو هنافوو هلي ینلا ضم باب ) هلوق

 سنج ىلع لدم ام اضيأ بابلا ىف ركذ دقو « بابلا اذهل ةالا هذه ةيسانم هجو بابلا اذه نم رشء سداسلا ثيدحلا

 تاب بذي تیب ىف « رشعم یال ةريسلا » ىف عقوو . ىتأيس اک هنومیم تیب ىف ناكف هؤادتبا امأو . ىقأيس اک هضرم
 نيزثالا مو هب أدتبا هنآ ىباطخلا ركذو . دمتعلا لوالاو ؛ ةناحر تيب ىف « ىميتلا ناجلسل ةريسلا » فو شحچ

 رشع ةثالث اهنأ ىلع رثك الاف , هضرم ةدم ىف فلتخاو . ءاعبرالا موي : دحأ وبأ کالا لاقو « تبسلا موي ليقو

 ناهلس » مزج هب و مايأ ةرشع ليقو « ىناثلاب ردص و « ةضورلا» ىف نالوقلاو . هصقنب لیفو موب ةدايزب ليقو ۰ اموي
 نوكي داكو لرالا عیب د نم فالخ الب نيالا مو هتافو تناکو . حی دان ساپ قبلا هجرخأو » هب زاغم ف ىعيبتلا

 رشع ىناثلا ىف ابنآ روپا قعح] نبا دنع مث « ناضمر رشع ىداح ىف رازیلا دنع دوعسم نبا ثيدح ىف نکا « اعامجا
 یاکلاو فن ىنأ دنعو « لرالا عیبد لاله تام : وز ناو ىزراوخلاو كثيللاو ةبقع نب ىسوم دنعو « هلم

 « نينامثو ادحآ ليقو . اموب نينامث هتجح دعب شاع هنأ ىعفارلا هلقن ام لزنتي نیل وفلا ىلعو . لیبسلا هحجرو هيناث ىف
 ليبسلا كلذ لكشتسا دقو « نيعستو ادحأ وأ اموب نيعست هتجح دعإ شاع نوكيف « ةضورلا » ىف ه مزجام ىلع امأو

 موي هلوأ ناكةجحلا اذ نأ ىلع اوقفتا مهنأ كلذو « لوألا عیبررهش رشع ىناث نينثالا موي تام هن وك ىنعأ هعبت نمو
 ىزرابلا باجأو . هلمأت نا رهاظ وهو « حصي مل امضعب وأ صقاون وأ ماوت ةئالثا رومشلا تضرف امف . سيلا

 هآرف ةجحلا ىذ لاله ةيئر ىف اوفلتخا ةنيدملاو كم لهأ ناكو « لماوك ةثالثلا رهشالا عوقو لامتحاب ريثك نبا مث

 ةئيدملا ىلإ اومجر مث « كم لهأ ةيؤرب ةفقولا تلصخل « ةعبلا ةليل الإ ةنيدملا لهأ هرب لو سيخلا ةليل ةكم لهأ
 لوأو «نینئالا هرخآو دحالا مرحلا لوأو « تبسلا هرخآو ةمجبا ةجحلا ىذ لوأ ناكف املهأ ةيؤرب اوخرأف
 نم ديعب باوجلا اذهو . نينئالا هرشع یا نوكيف سیا لوألا عبد لوأو « ءام؛رالا هزخآو ءاثالثلا رفص

 لب هللا لوسر ضرم ءادتبا نأب ةاقثلا دحأ یمیتلا نابلس مزج دقو < لماوك رشأ ةمبرأ ىلاوت مزي ةنآ ثيح
 رفص ناك اذه ىلغف ۰ لوألا عيبر نم اتلخ نيتليلل نيثالا موي تامو رفص نم نيرشعلاو ىناثلا تبسلا موي ناك

 روشأ ةثالث صقن هنم مزايف نيصقان مرحلاو ةجحلا وذ ناك نا الإ تبسلا رفص لرأ نوكي نأ نكمي الو « اصقان
 یرابا عف « ج ۷-۴



 ىزاغملا باتک - 4 ۱۳۰

 هحجر اذطو : الماک دحاوو نيصقان نانثا نوکسف لوألا حیبد نم مو لوأ تام لاق نم لوق ىلع امأو « ةيلاوتم

 ةرشغ ىدحإل ءامبرألا موا 2ك نبأ لوسر کتشا : لاق سرق نب لر نع  رشعم یال يزاذملا 0 فو ۰ ليبسلا

 نم دعس نبا هاور ام امأو 0 یا ناك رفص لرأ نأ ىضتق.أ یمشلا ناهعلس لوقل قفاوم اذهو « رفص نم تضم

 ثالث كشاف رفص نم تسقب ةليلل ءامبرألا موب لب هللا لوسر یکستشا » لاق بلاط ىنأ نب ىلع نب رع قیرط

 حصا فکو ) مدقتملا لاکشالا )ده ىلع دریا € لوألا عيبر نمد تدعم ةرشع یال نينثالا مو تامو 0 4ل ةرشع

 وه ضرف ولف « سيلا هلوأ ةجحلا اذ نأ ضرغلاو ؟ ءاءبرآلا هير دع عسات نوكيف دحألا رفص لوأ نوكي نأ

 بلمس نأكو 6 فذخوا لاق ام دمتعااف « ءامبرالا موب ىلإ خاف فيكن ۰ نيالا روص لوأ ناکا نيلماك مرحملاو

 مهضعإ عینپ كاذب مولا رمتساو « رشع ىلا تراصا تريغتف لرالا عيب د رهش ىلا" ىف تام اولا منا هريغ طاغ

 روبمجا لوق لمحي : لاقف رخآ باوجب ةعامج نب نيدلا ردب ىضاقلا باجأ دقو . لعأ هللاو « لمأت ريغ نم اضعب

 .روهمجا لوق حصيف لماوك روهشلا ضرفی و « رشع كلاثلا مويلا ىف هتوم نوکیف اممايأب یا تلخ ةليل ةرشع ىتنئال

 نومبفي ال مهناف ةرشع ىننثال موق ىف ناسللا لهأ حالطصا هفلاخم ةدايز عم هلبق ىذلا لع ركب ام هيلع ركعيو

 نيرشعو ةنالث بابلا ف فئصملا ركذ م ٠ رشع ىلاثلا مويلا ف امقاو كلذب خرأ ام نوکیو « ىلاءللا ىنعم الإ اهم

 : اةيدح

 نع هللا دبع نب هللا ديَبع نع باش نبا نع ليقع نع فا انثادح ريك + ن ی ازم - ۰۹

 تالش رلاب برفلا ىف أرقي ىبلا تم » تلاق ثراحلا تنب لضفلا أ نع منع هللا یضر ساّبع نب هللا دبع

 « ا هی ىتح اهّدعب انا یلص ام مار

 ةالصلا ةءارقلا ف اهثردح حرش مدمت دقو ¢ ساع نبا ةدلاو ىف ( لضفلا مأ نع )ەل ¢ لوألا ثيدحلا

t4لاق سابع نبا نع رريبج نب رديعس نع رشبر یا نع ”ةبعش انثدح ةر عع ی دع اهزو  

 ثم ءاببأ انا "نا : فوم نب نجرا دبع هل لاقف « سام نا ىف الي هنع هللا ىضر باطما نب رع ناك»

 لوسر لجأ : لاقف 6 حتفلاو هللا صن ءاج اذإ) ةيألا ذذ نع سابع نا "رم لأسف « مت ثيح نم ها : لاقف

 < تام "الإ ان لمآ ام : لاقف « های هدعآ ب هلا

 نم وه ) نايف نبا ید هنع هللا ىضر باطخلا د رم ناك: لاق سابع نا نع) هلوق ¢ ىاثلا ثيدحلا

 باما عم یاس رگ ناک » ظفلب ةروكذاا ةيعش قب رط نم یذمرتال هجرخآ دقو 6 رهضملا ماقم رهاظاا ةماقا

 « دا وف رکأو قابس مآ رش ىبأ نع رخآ قب رط نم حفلا ةورغ ىف بايلأ ثيدح حرش مدقتو « هال هلآ لوسر

 سف هاج اذإ 2 ةروس تا زن 1 رس نبا كثب لوس عادولا ج ف مدت و ¢ رمألا ةررس ريسفت لع هح رشا انلطأو

 لوسر ذخأ تلزت امل » اهنأ رخآ هجو نم سابع نا نع یا ربطلا دنعو « عادولا ةجح ىف قيرشتلا مايأ ىف( هللا

 2ك ىلا لاق ةروسلا هذه تا زن ال د واج ثر لح نم ىاريطالو » ةرخالا أ £ اداهتجا ناكام دشأ 2 هللأ



 ۱۳۱ ۸۲۸-۳۹ تدل

 «لوالا نم كل ريخ ةرغالاو : لیربج هل لاقف . ىمفن ىلإ تيم لی
 هضرم ىف لوقي ب یا ناک » اهنع ها ىضر ةشئاع تااق ةورع لاق یره زلا نع "سنوی لاقو - ۸

 نم یرببا عاطقنا تدجو ناوأ اذبف « بیم تاک أ ین ماعطلا ملأ هدجأ لازآ ام « ةشئاعاي : هيف تام ىذلا

 4 مس كلذ

 قيرط نم ىليهامسإلاو ك ام لاو رازبلا هلصو دق اذهو « لیلا ديزي نیاوه ( سفوب لاقو ) « كلاثلا ثيدحلا

 هاور دقف الو « هلصوب ىأ « سنوي نع ةسينع ةن درفت : را زلا لاتو . دانسالا اذهب ساوب نع دلاخ ن ةسدنع

 ق یرلا مهارز اهیجرخآ اضيأ نالسرم نادهاش هلو « هلسرأ هنکل یرهرلا نع یزاذلا ىف ةبقع نب یموم
 لوصوم م احلو « رقابلا رفعج ىنأ ةباور نم رغالاو نامور نب ديزب قبر نم امهدحا هل , ثيدحلا بئارغ د
 ناکو « رییخم لک ینلا ماعطلا الإ یب اب مآ ال ناف ؟ كفر ممت ابها لوس راب تلق ه تلاق رشبم مأ ثردح نم

 نع دوس نا یورو « یربآ عاطقنا ناوأ اذهو . اهريغ مآ ال انأو : لا تام رورعم نب ءاربلا نب رشب اهنبا

 نيس ثالث كلذ دعب شاعو » كلذ رخآ ىف لاقف , زیخع هل تمس ىتلا :اشاا ةصق ىف ةددمتم دين اسأب ىدقاولا هخيش

 ناوأ اذه ناک تح ادادع ربیخم اهتاكأ ىتلا فک ال ملأ دجأ تلذ ام : لوقي لمجو . هيف ضبق ىذلا هعجو ناكى تح

 قفوتو » هلوق اذكو « ىوارلا مالكنم « رپظا ف قرع د هلوقو ىهتنا اديمش فوت وربظلا ف قرع « ىرهأ عاطقنا

 هنأ دارلا : یدوادلا لاقو < مامطاا بسا فوج ىف لا سحأ ىأ ماعطلا 1 دجأ لازأ ام هل وقو « !ديهش

 نطبّتسم قرع رجلا : ةغللا لهأ لاق ٠ ةيفرظلا ىلع حتفل اب «ناوأ » هلوقو . نيتلا نبا هبقعت و . هقرذ ةذل نم صقن

 ةاشلا لاح حش مدقت دقو . ةب لصتم بلقاا نإ لاقي : ىب اطل الاتو . هبحاص تام عطقنا اذإ بلقلاب لصتم ربظلاب

 الصفم رخ ةوزغ ىف رييخم تم ىلا

 ىضر ةشئاع نأ ةورم ین رس لاق باما نبا نع "سنوب ان ربخآ هللا دبع ان ربخأ ادا ی - ۹

 امل . هديب هنع حسمو «تاذومماب ةن ىلع ثفف ىكةشا اذإ ناك مب هلا لوسر نا » هنريخأ امنع هللا

 « هنع ب ىلا ديب حّسمأو تفنی ناك ىتلا تاذوملا هسفن لك ”ثذنأ تف هيف قو ىذلا هجو ىتشا
 [ ۱۷۰۱ < 0۷۳۵ , ۰۰۱۹ : ىف هفارطأ - 44۳٩ ثيدحلا ]

 فضخ قرر عم وأ قار ريغب لفت ىأ (ثفن) و « ضرع ىأ ( ىتشا ) هلوق ‹ ةشئاع كيدح عبارلا ثيدحلا

 نآرقلا لئاضف ىف بارش نا نع كلام اور ىف عقوو « اهتءارق دنع هدسجل اضام اهّو رب یا ) تاذومملاب ١ هلوق

 : لاق ؟ ثفني فيك : ىرهزلل تلق : ثيدحلا اذه دعب رمعم لوق بطلا ىف ىتأسو « تاذوعملا هسفن ىلع أرقف ظفلب
 اذإ كلذ لعفي ناك عللي هنأ یرهرلا نع ليقع قررط نم تاوعدلا ىف قادس . هپج و امه حس مث هيدي ىلع تفي ۱

 ىوأ اذإ ناك» نآرقلا لئاضف ىف ليقع نع ةلاضف ن لضفلا ةياور قو « ليقع نع سللا ةباور هذه , همجضم ذخأ

 دارملاو « سالا برب ذوعأ لقو قلفلا برب ذوعأ لقو دحأ هللا وه لق أرقي مث امهيف ثفن مث هیفک عج هشارفل]

 نآرابتعاب وأ نانثا عمبا لقأ نأ رابتعاب امإ عمجو « سانلا برب ذوعأ لقو قلفلا برب ذوعآ لق ةروس تاذوعملاب

 ةروس عم ناتدوسلا ناتاه تاذومملاب دارملا نأ لمتحيو « نيترودلا نم ام ذومالا عقی ىلا تاملكلا دارملا



 ىزاغملا باتك- 6 ۱۳

 هسقن ديب حسمأو ر زمعم ةباور £ ) كرب هيع حسمو ) هلو . دمدعلا وره اذهو . ایل كلذ قلطأو صالخ الا

 ايلف و ةشئاع نع هبیآ نع ةورع ن ماده قبرط نم لسو ۳ اکر ءاجر هدرب حساو » كلام ةلاور قو 6 اهتكربل

 رخآ ىف يانو « یش نم ةكرب f ظعأ تناک امنا هسفن دب حسمأو هيلع كثفنأ تاعج هيف تام ىذلا هضم ضيم

 « ىلعألا قيفرلا ىف : لاقو ءامسلا ىلإ هسأر عفرف ,هذوعأ ىببهذف » شاع نع ةكيلم ىبأ نیا قيرط نم بابلا اذه

 قيفرلا هللا لأرأ نوح ( ال : لاق < ءافشا ار رعد و هردص حس یهو قافأف » یموم ىبأ تبدح نم یارطاو

 عباسلا ثيدحلا ىف ىلعألا ییفرلا ىلع مالكلا ركذأسو « لعالا

 نا لاق » لاق ریبجت نب ديمس نع لوحألا نایلس نع نبيع نب نایفس ان دح ةببق اشو - ۱

 اواضت نل ًاباتک م بشك ينوتا : لاقف همجو لَو هللا لوسر دتشا ۰ سیا موي امو سینا موي : سابع

 . هيلع نور اوبه ذذ . هومیفتسا ها ؟ هند ام اولاقف « عاذف ین دنع ىغبني الو «اوعزانتف ٠ ادبأ هاذعل

 6 برعلاةرب زج نم نك رشلا اوجرخآ : لاق رثال#ب مهاصوأو ۰ هيلإ ین وعدن امم ريخ هيف نأ ىذلاف ٤ ىنوعد : لاقف

 « اهئيسنف لاق وأ ةثلاثلا نع تكسو « مزمجا "تنک اموحنب دفولا اوزيجأو و

 هللا دبع نب هللا دیبع نع*یرهدزلا نع ر مم انربخأ قاّررلا دبع انثدح هللا دبع نب لم اشو - ۲

 اوله : رب ىنا لاقف ءلاجر تیبا فو هب ا ”لوسر رم امل » لاق امهنع للا ىضر سابع نبا نع ”ةبتع نبا

 انسح ل نآرقلا کدو عج وا ”ةيلغ دو ۳ لودر "نا : مصعب لاقف ۰ مه دمت اوُلْضنال اباتك مل بک

 مهنمو « معبر ضنال اباتک کل بتکی اوبّرق : لوقي نم مهنف ؛ اومّصتخاو تیبا "لها "فلتخاف . هللا باتک

 لوقب ناكف : هللا دبع لاق . اوموآ : زا نا لور لاق فالتخالاو وذللا اورثک أ الف . كلذ ريغ لوقي نم

 مهفالتخال باهكسلا كلذ مل بكي نأ نيبو هيب ثلا لوسر نيب لاح ام ةبزرا لک برا "نإ : سابع نبا

 « مهطغلو
 لمعتسي « سی | مو امو » هلوقو < منع وا فو ادب ربخ وه ( سيخ ا مو ) هلو 3 سما ثيدحلا

 هعمد بضخ ىح یک م » هجولا اذه نم دارجلا رغاوأ ىف هاز « هنم بجعتلاو ةدشلا ىف سالا مفخت ةدارز دنع

 امن اک هب دخ ىلع ابتأر ىح هعومد لیست لعچ م 0 ريبج نب ديعس نع فرصم نإ ةحلط قيرظ نم لسملو .یملا

 فاضنا نوكي نأ لمت و ؛ هيلع نزحلا هل ددجتف هللا لوسر ةافو رک ذت هنوكل لمتحي سارع نیا ءاكبو ءؤلؤللا ماظن

 كلذ نأ ةيناثلا ةياورلا ىف قلطأ !ذهلو ؛ باتكلا كلذ بک ول لصحم ناکیذلا ديلا نم هدقتعم ف تاف ام كلذ ىلإ

 . هنع هللا ید سمت كلذ نم عنتما نيع باوجلا معلا بادک یف مدقت دقو 2 ةيزرلا لک : لامز اف خلاب م ¢ ةيزر

 عقوو « كلذ لبق ناك هضم ءادتبا نأ ديؤي اذهو سا مود دابجلا ىف داز (هعجو ف هللا لوسرب دتشا) هلوق

 يالطإ قو 6 تملا هرهح ىأ ةمجعملا داضلا سكو ةلمهملا هالا م: ۱ هللا لوسر راف ۳ ةيناثلا ةياورلا ف



 ۱۳۳ ۸۳۱-10۳۲ تيدحلا
 كلذ نم ءىش ىنأيسو « هدعب ةفيلخلا نیبمت وه لیق (اباتک) هلق ۰ نينثالا موي ىلإ كلذ دعب شاع هناف « زون كلذ

 معلا ف مدقتو « نولضت الد ینہ شكلا ةياود ىف (اولضت نا) هلو . هنم « فالختسالا باب »ىف ماکحالا باتک ىف

 لمتحمو عوفرلا ثيدحلا ةلج نم وه ( عزانت ین دنع ىغبني الو ) هلوق : همیجوت مدقتو ةيناثلا ةياورلا ىف اذكو

 هلوق ۰ «عزاننلا ىدنع فيني الو ظفلب لعلا ىف مدقت دقو «لوالا باوصلاو . سابع نا لوق نم اجردم نوكي نأ

 عقوو « ةزمه ريغب رجم |ولاقف» ظفلب دابجلا ىف ىلا ةياورلا فو ۰ یراخبا ةاور عيمجم ةزمهب ( رجأ ؟هنأش ام اولاقف)
 لجرلا ر لاقي « شف أر جمأ ىنعم : ضايع لاق . نیت داعأ « جالي هلا لوسد رجم ءرجم اولاقف» كانه یبهشکلا

 دقو . امحتفب یه امنإ املك تایاورلا و الا نوکسب نوكي نأ مزلتسي هنأب بقعتو . شخآ اذا رجمأو ؛ ىذه أذا
 هلوق نأ هلءاحو « همالک نم هتصخل مث انسح اصیخلت ىطرقلا هصخو | ولاطأف عضوملا اذه ىلع هريغو ضايع ماکت
 ميجلا نوكسو .احلا مضإ ارهآ مهضهبل و : لاق ء ضام لمف هنأ ىلع تاحتفب و مارفتسالا ةزمه تايثإ هيف حجارلا رج
 مالک نم عقب ام اذه هب دارلاو نايذهلا نوكسلا مث مضل برج او ء ارج لاق ىأ رمضم لعفب لوعفم هنأ ىلع نيونتلاو

 هضرمو هتمص ىف موصعم هلال ليحتسم ړل ینلا نم كلذ عوقوو . ةتدثاف مدعل هب دتعي الو مظتنيال ىذلا ضيرملا

 كلذ فرع اذا و « اقحالإ اضرلاو بضغلا ىف لوقأ ال ىنإ , رب هلوقاو ( ىوملا نع قطني امو إل ىلاعت هلوقل
 نظنآ فقوتت فرك : لاق هنأ كف ةاودلاو فتکلا رانم>اب هرمآ لاثتءا ف فقوت نم ىلع ارکشم هلاق نم هلاق اق

 « هبوجالا نسحأ اذه : لاق « قلا الإ لوقي ال هءاف بلط ام هرضحأو هرما لثتما ؟ هضم ىف نايذملا لوقب هريغكه نأ

 رابکن م مهنوكعم هيلع نوقابلا هرکشپال نأ هدعبي نکل و . هل ضرع كش نع كلذلاق مهضعب نأ لمتحو : لاق
 دنع مہم اريثك باصأ اک ة ريو شهد ند ردص كلذ لاق ىذلا نوکی نأ لمت و « لقنل هيلع هورکنآ ولو  ةباحصلا
 ىذلا نايذملا نا « موزلملا دارأو مزاللا قاطأف هعجو دتشا هنأ دارأ كلذ لئاق نوكي نأ لمتح : هريغ لاقو « ةنوم

 هنأكف « هدنع مهتاوصأ اومفرو اوطغل نيذلا توكس ةدارال كلذ لاق ليقو . هعجو ةدش نع أهني ضیرلل حقي

 ءال حتفب رجملا نم ايضام العف رجمأ هلوق نوکی نأ لمتحيو ؛ رکذ ام ىلإ ةداملا ىف یضفی و هيذؤي كلذ نإ : لاق

 رهظيو : تلق . تولا تامالع نم ىأر ال ةغلاوم ىضاملا ظفلب هركذو « ةايحلا ىأ فوذحم لوعفملاو مجلانوكسو
 نم نأ دبءإ ناكو مالسإلا ىف هلوخد برق نم ضب كلذ لئاق نوکی و ىطرقلا اهركذ قلا تالاهحالا ثلاث حبجرت یل
 لاقف » ةيناثلا ةياورلا ىف عقو اذهلو « كلذ عوقو زاوجل هلوقي نأ دير ام رب رحت نع هب لذتشی دق عجولا هيلع دتشا
 هن اش ام اولاقف د ثيدحلا اذه ىف نايفس نع دالخ نب دمع قرط نم لیهاعمالا دنع عقوو « عجولا هبلغ دق هنإ مهضعب

 نأ دعب هلآ هديؤيو « ءرجهيل هللا ین نا » ريبج نب دیعس نع ىرخأ قیرط نم دعس نبا نعو « هومهفتسا « رجع
 همم اوثحباو هدارأ ینلا اذه نع هومهفتسب نأي هرمأ اوربتخا یا ماهفةسالاب مالا ةغيصب )ءو مفتسا كلذ لاق
 ناب رمشب ام « مكل بتكي اوبرق لوقي نم مهنف اومصتخاف » ةيناثلا ةءاورلا ىف هلوق فو .ال وأ والا هنوك ىف
 ةداملا ترج اک ةكر را تعفترا فالتخالا مهم عقو الو« مهم عنتما نم لد درلا و لاثتمالا ید اممصم ناك میطعب

 نایصتخم نیلجر یأرف ردقلا ةلياب مرض جرخ را نا مايصا ىف ىضم دقو . رجاشتلا  عزانتلا عوق و دنع كاذب

 دق اولا نال كلذب مهل هما حيرص عم باتكلا اذه ىف فالتخالا ةياحصا زاج امها : ىرزاملا لاق « تمفرف

 « هومهفتسا لاق « كلذ لاق نأ دمب هنأ » هما نوکیو « اطقس هيف لعل : قالوب ةمبط شماه ىف (۱)



 ىزافملا باتک ۶ ۱۳

  فیتخاف رایتخالا ىلع لب متحتلا ىلع سیل مالا نأ ىلع تاد ةنيرق هنم تربظ هب أكف « بوجولا نم ابلقنیام اهتداقي

 ناك م همزعو ٠ مزاج دصق ريغ نع كلذ لاق یی هنأب نئارقلا نم هدنع ماق ۱! عانتمالا ىلعرمع مو ۰ مداهتجا

 عوجرلاب لاق نمل ةجح هيفو « اضیآ دامجالارف اللو یحولایف یحولاب ناک نإ هكرت كلذکو .داهتچالاب امزو یحولاب ام
 هبقف ةوق نم « هللا باتک انبسح م رمع لوق نأ ىلع ءابلعلا لوق قفتا : یوونلا لاقو . تاصرشلا ىف داهتجالا ىلإ

 دسنیال نآدارا و « ةصوصنم امن وكل ةب وةعلا اوقحتساف اب اوز امر اروم! بتکی نأ ىشخ 9 ء هرظن قيقدو

 باتک انبسح » هلوقب راشآ و . هبأر هبيوصت ىلإ ةراشإ رع ىلع راکنالا يب هكرع ىفو . ءاملعلا ىلع داهتجالا باب

 ام غم هلا لوسر نع فيفختلا د مق نوكي نأ لمتح و . ( ءىث نم باتكلا ىف اذطرف ام ) ىلاعت هلوق ىلا « هللا

 ناك ولذإ ۰ هنع نونغتسب ال ام سيل هتباتك دارآ ىذلا نأب ةئيرق هدنع تماقو « بركلا ةدش نم هيف وه ام ىأر

 هقفأ ناك رمع نآل لا ةيزرلا نإ سابع نبا لوق كلذ ضرامي الو مرفالتخا لجل لب هکرتب مل ليبقلا اذه نم

 ىأر امل هنأ ىلع لوم هعانتما لب « هتباتك ديرب لزب ینلا ناك ایف طاخلا رمع موتي مل : ىف اطخلا لاتو . امطق هنم

 ةلاحلا كلت ىلع هلح ىلإ و هبتکی اهف نعطلا ىلا اليس نوقفانلا دب نأ ىثخ توملا روضحو بركلا نم هيف وه ام
 ىلا لوق ةفلاخم دمعت هنأ ال ء ريع فقو بیس كلذ ناكف ق وافتالا فلا ام ضعب عوف وب اف ةداعلا ترج یا

 هلوقو « لا باتت رخاوآ ىف سابع نبا ثيدح حرش مدقت دقو . الکو اشاح هيلع طلا عوقو زاوج الو مل
 نآ لمشح و ءامف هنوئاتسيو هل ام هيلع نوذرعي ىأ هيلع نودرب دارملا نركي نأ لمت «هنع نودرب اويهذ دقو »

 ( هيلا ین وعدت ام ريخ هيف انأ ىذلاف : قوعد لاقف ) هلق ۰ . هلاق نم ىلع دوكذملا لوةلا هنع نودرب دارملا نوكي

 ايندلا قارف دعب ىل اهدعأ ىتلا هللا ةمارك نم هنياعأ ىذلاف ىنوعد یعلا نوكي نأ لمتحم : هريغو ىزوجلا نا لاق

 ی لضفأ هوغو كلذ ىف ركفتلاو هللا ءاقلل بهأتلاو ةيفارملا نم هيف اذأ ینلا نأ وأ « ةايحلا ىف هيف انأ امم ريغ

 نأ نم یعانتما ناف یعلا ن وک نأ لمتح و . ام.دع وأ ةباتکلا ىف ةحلصلا نع ةثحابملا نم هيف ین ولآ يذلا

 ريخ ةب اتکا نم هب ميلع ترشأ ىذلا ىأ هسكع لمتحو : تا ٠ ةاتکلا نم هلا یا وعدم امم ريخ مل تشکاآ

 رم هللا ىد_مف اناحتماو ارابتخا مالا كلذ ناك هلبق ىذلا ىلع و « رهاظاا وه اذه لب اپمدع نم هيلا ىن وعدت ام

 نبا فتکی مو نآرقلاب نکا ثيح سابع نبا نم هقفآ ريع : لاطب نبا لوق امأو . هريغ ىلع كلذ خو هدارمل

 تکو هنأ درب مل « هللا باتنک انيسح » رع لوق ناف : ديحي سيل مدقن ام عم كلذ قالطا نأب بقعتو « هب سابع

 ةراشالا عسدقت ام باكا ةانک ىلع بترتی ىدلا نم ىشخو < ةنيرقلا نم هدنع ماق امل لب « ةنسلا نايب نع هب
 فتکب مل هقح ىف لاقي الف سابع نبا امأو « هيشخ ام ءىث هيلع بت رب ال فآرقلا ىلع دایتعالا نأ ىأرف « هيلأ

 هيلع صيصنتلاب نايبلا نم هتاف ام ىلع فسأ هنکل و « هلیوأت و هريسفتب سانلا لع أو نآ_قلا ربح هنوك عم نآرقلاب

 نإ امحرشو سابع نبال ةدايز ثيدحلا اذه ىف ضرملا ةرافک ىف قأيسو . لعأ هاو طابنتسالا نم ىلوأ هنوكل

 ۱مآ نكي )هتك نأ دارآ ىذلا نأ ىلع لدي اذهو « 21۱1۱ كلت ىف ىأ ( ثالثب ماص وأو) هلق ۰ ىلاعت هللا ءاش

 مف هغلبل و ۰ هغيلبت نيبو هنيب لاح نم هللا بقاعلو , مېف مخا عوقول هک رتب نكي مل هغيلبقي مآ ام ناک ول هنآل (تحتم

 لمتحیف « اظفل ءايشأ هنع اوظفحو امایآ ةلاقملا هذه دعب شاع دقو « كلذ ريغو نيكرشملا جارخاب ماصوأ اک اظفل

 اوزيجأ ه هلوقو . دارا باتكىف اهنايب مدقت برعلا ةريزجو . لعآ هاو هبتكي نأ دارأ ام ارعومب نوكي نأ
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 لاقف ةرطنق ىلع مئاق وهو كولملا ضءب ىلع اردفو اسان نأ هلصأ لیقو « ةيطملا ةزئاجلاو « موطعأ ىأ « دفولا

 » ةزااج ريبكللا ىلع مد ند ةيطع تيحهسف ابجوتم ةرطخقلا لع زوج هت وقلطب و لجرلا نوطمي اوراصف موزيجا ش

 تناكو « هنم بيرقب ىأ « مزجآ تنک ام و وحنب هلوقو . كلذ وحن و هحدم ىلع رعاشلا ءاطعإ ىف اضيأ لمعتساو
 لمن ( اهتسنف لاق وأ ةثلاثلا نع تكسو ) هلوق . امهرد ن ومپرآ یهو ةضف نم ةيقو لب هدبع ىلع .دحاولا ةزءاج

 دئسم» فو . ةئيبع نبا وه كلذ لئاق نأب حيرصتلا لیعاممالا دنع تدجو مث :ريبج نب دنعس وه كلذ لئاقلا نوكي نأ

 نب ديعس ركذأ ىردأ ال ملم ىبأ نبا ىأ نايلس لاق نايفس لاق :.« جرختسلا » » ىف ین وبأ هقيرط نمو « ىديحلا
 نينلا نبا مزج هبو « نآرقلاب ةيصوا ةثلاثلا : ىدوادلا لاق « حجرالا وه اذهو . امنع تكس وأ اهتبنف ةثلاثلا ريبج

 ةماسأ شيج ذیضنت ىف ركب ىبأ ىلع اوفلتخا امل ةءاحصلا نأب لاطب نا هاوقو ؛ ةماسأ شيج زيبجت وه لب : بلبلا لاو
 اوذختت الو » هلوق یه نوکآ نأ لمتحم : ضایع لاقو . هتوم دنع كاذب درع يلب ىنلا نا : ركب وبأ محل لاق
 اهنا سنا ثيدح ىف عقوام نوكي نأ لمتحو « دولا جارخاب الاب ةنورقم أطوملا ف تقبث اهئاف « انثو ىربق
 رم تیبا ىف ناک نم ىأ ( تيبلا لهأ فلتخاف ) ةيناثلا ةياورلا ىف هلق . « مكناميأ تکدام امو ةالصلا » هلوق
 «ىنع اوموق لافف» رخآ هجو نم دعس نبا داز ( اومو: لاقف ) امف هلو . ےل ینا تيب لهأ درب لو ةباحصلا

 نع هيبأ نع دمع نب مارب ان خلا ليج نب ناوفص نب 0 اضشزم -- ۵ ۳

 2 ت 7

 « هيف ضف ىذلا هاوکش ىف ماللا اهيلع ةمطاف مب ین امد » تلاق اهنع "لا یضر ةشئاع نع ةورع

 "ضجة هنأ إب ىفلا یاراس : تااقف كلذ نع انلأسف « تکحضف ءىثب اه راسف هاد مث« تکبق ءىشب اه راسف

 « تکحضف "مبنی هه لوا ینآ ىنريخأ» ینراس مث « تیک بف هيف اوت ىذلا ھمج ىف
 مع نب مهار قوه لعس نب مهار دلاوو ¢ ةلممملاو ةين اتحتلا حقب (ةرسی ا دو )ەل «نداسلا كثردحلا

 نم ثيدحلا اذه لوأ ینو ( ءىئب اه"راسف هيف ضبق ینا ها وکش ىف ةمطاف یب ىنلا امد ) هلق . فوع نب نعرلا
 : لِي ىنلا لاقف غم ین ةيشم اهتيعم نأكىثمت ةمطاف تلبقأ » ةوبنلا تامالع تضم ا ةثئاع نع قورسهقیاور

 مكاحلاو نابح ناو فاسنا و ىذمرتلاو دواد فالو « اهراس مث  هلامث نع وأ هنيع نع ام-لجا مث « یتبب ابحم
 اهمايقب 2 هللا لوس الدو ايد هو اتم هيشأ ارحآ تدأر امد تلاق ةشاع نع ةحاط تنب ةشل اع قا رط نم

 تلمف اماعلخد اذإ ناکو . هسلجم ىف ابسلجأو اهليقو ارا ماق لي ىثلا ىلع تاخد اذإ تناكو « ةمطاف نم اهدومقو

 همالعإ وه تكبف الوأ هب اهراس ىذلا نأ ىلع ناتیاورلا تقفتاو « هلبقت هيلع تبك أف هيلع تلد ضم الف . كلذ
 اا اهاب] رابخا هنأ ةورع ةءاور یف 2 تكحضف اا هب اهراس اق اهلتتاو ‹ كلذ هضرم نم تسم ةنأب اهاب]

 اتو هلها لوآ !منوک لمج و « ةنجلا لهأ ءاسن ةديس اهنأب اهايإ هرابخإ هنأ قور.م ةباور ىفو « هب قو هلهأ لوآ
 هره وهو ةورو كثردح یف تسال تادايز ىلع لمت قورسم ثا لح ناف 6 حجارلا ومو لرالا لإ امومضم هب

 كلذ نع الاف 6 نزح رم برقآ احرف مویلاک تيأر ام تاقف د ةدآاع لوق قورسم هداز اف « نيطباضلا تاقثلا

 ىنضراعي ناك لب ريج نأ ىلإ رسأ : تااقف اهنل أف قلم ینا قوت ىتح « مر هللا لرسر رس یشفال تنک ام : تل اقف
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 و
 ۳به

 افوتو ف قو یی لهآ لوأ كنار« لجأ رضح الإ هارأ الو« نیہا ص ماعلا ینخداع ةنأو « قم ةئيس لک نآرقلا ۲

 نآ و فوسکلا ىف ههبجوت مدقت « احرف مویلاک تيأر امد اطوقو « ةّئيلا دارملا نا يلا ريك وه ¢ اهتيشم نآک و ۰

 فوذحم قلعتم » قوت یح » اوقو « مریلا هتيأر حرفك احرف تيأراموأ احرف مویلا حرفك تيأر ام ردقتلا

ف د هلوق دعب هتياور ىف لاقف هلك اذه ةورع ىوط دقو « نوت ىتح اثیش یل لقت لف هريدقت
 نع اهانا أف : تكحض

 نأ 0 ةدايزلا نم ةحاط تنب ةشااح ةاور قو ۰ تب دما ۰ هيف قوت یذلا هی و ف ضيقي هنأ ی راس تااقف كلذ

 ددعت لمتص و « ءاسنلا نم یه اذاف « ءاسنلا لقعأ.ةأرملا هذه نأ نظل تنك نإ تلاق ابو اهءاكب تأر امل ةشئاع

 قيرطإ كلذ نظ هنأ اهيفف قورسم ةياور فالخم « كلذ همجو نم تيم هنأب ةورع ةياود ىف مزجلا هديؤيو « ةصقلا

 هرابخإ ن وكي نأ عشت الو « ةدايزلاب الإ ن ربا نيب ةافانم ال : لاقي دقو « نآرقلا ةضراعم نم هركذ ام طاينتسالا

 دقو . رخالا هركذي مل ام نييوارلا نم لك ركذف « نيرايتعاب امم ایکس وأ اهئاكبل اببس هب اقول هلهأ لوأ اهنأب

 نبالو نيرخآلا نيرمآلا كحضلا بیس فو « تيم هنأ ءاكبلا ببس ىف ةشناع نع ةلس یآ قيرط نم یاسال ىور

 ةحلط تاب ةشئاع ةياور ىفو ءاسنلا ةديس اهنأ كحفلا ببسو « هتوم ءاكبلا بيس نأ اهنع ةيلس ىلأ ةياور نم دغس

lieنإ : ةماعافل لاق هنأ ةثئاع نع رخآ هجو نم ىرالا لوو .٠ هب اقا كودضلا بدسو « هل وم ءاكيلا بلس نأ  

 ثيدحلا فو. اريص نهنم ۃآما ىندأ وكت الف كنم ةيرذ مظعأ نيم ما ءاسن نم ةأرما سيل هنأ ىقريخأ ليربج

 ىنلا تيب لهأ نم تام نم لوأ تناك مالسلا اميل ةمطاف نأ ىلع اوقفنا مجاف « لاق اک عقوف عقرس ام عقيب هدابخإ

 هجا وزآ نم یح هدمب 2

 تک » كااق ةشئاع نع ةورع نع لمس نع وه ان دح ا ا = رراشب نب رع شح بس 0۵

 هيف تام یذلا هضم یف لوقي زا ی EET رخآلا و ایادلا نيب ري يت "ین ت و ال 1 ما

 < رخ هنأ تنظف « ةيالا € مباع هلا من نيذلا مم إل لوقي - ةع هنذّعأو -

 [ ۲۰۰۹ ۰ ۳۹۸ ¢ 20۸16401۳ ¢ 40۳۷ ¢ 1405 : ىف هفارطآ - 40۳۰ ثيدحلا ]

 ضرلا يب ئبلا ضم امل » تلاق ةشئاع نع ةورع نع دعس نع ”ةبعش انادح لس اش - 440

 « ىلعألا قیف را ىف : لوقب لمج هيف تام ىذا

 ناك » تلاق ةشناع نإ ريبثرلا نب ةورع لاق یره*زا نع بیش انربخآ ناملا وبأ شرو - ۳۷

 الف ريخم وأ - ای من « ةنجلا نم هدم یرب یتح لطف شرق ل هنإ : لوقب حيم وهو و هلا لوسر

 من تیبا رفق وحب هرمهب صخش قافآ الف « هيلع یشغ « ةشناع ذق ل مارو شیت تدعو کشا

 « حيمص وهو انندح ناك ی ذلا هثيدح هنأ "تفرعف «انراتمال اذإ : تاقف . ىلعألا قيفرلا ىف ملا : لاق

 الا هدروأ 08 هلبق روكذملا مهارا نا وهو دعس نع ةيعش قا رط نم ةركحذ هه اع ثل دح حبا لا ثيدحلا

 ردنغ قي رط نم ابقاس هناف ةلذانلا ةياورلا اماف « ةورع نع یرهزلا قيرط نم هنم متأ هدروآ مث امات الزانو ارصتخ



 ۱۳۷ ۱۱۳۵ ثيدحلا
 ةشتع تلاق د ىرخألا ةياورلا رياغم هظفل و مهاربإ نبا وهر لسم نع اهجرخأف ةيلاعلا ةياورلا امأ و « ةبعش نع
 « ءىش هنم ردنغ ةياور ىف سيل ردقلا اذهو , ىلعألا قيفرلا : لوقي لمج هيف تام ىذلا ضرملا مب ىنلا ضم امل
 ضيق ىذلا » هلوق دمي ةدايزب هيف ىراخبلا خيش مهار | نب لسم نع برح نب ددمحأ قيرط نم ىل عقو دقو
 : تلاه « ةيآلا نييبنلا نم مهيلع هللا معنا نيذلا عم « لعالا قيفرلا ىف : لوقي هم تلمع ةع هتباصأ : هيف
 قيفرلا ىف ه هلوق یهو ةدايزلا عضو ىلع میهاريا نب ملم ةياور نم رصتقا ىراخبلا نأ ڪڪ « ريخ هنأ تيلعف
 ¢ مهارإ نب ملم ةياور نود ردنغ ةياور رخت ىلع لیعاعسالا رصتقا دقو , ردنغ ةبا ور نم تسيل اهنا « لعالا

 یح ین ترم ال هنأ عمسأ تشک ) هو 53 اطوق ردنغ لثم » هظفل و ةيعش نع ذاعم نب ذاعم قير نم هجرخأو
 كلذب تحرمصو « ةياورلا هذه ىف هنم كلذ تمم نم رکذب ةشئاع حرصت مو « ةمجعملا ءاحلا حتفو هلوأ عضب ( ريخ

 ضبقي مل هن) : لوقي حبس وهو لر هللا لور ناک » تلاق امنع ةورع نع ىرهزلا قیرط نم اهیات ىلا ةياورلا ىف
 ةلمهملا حتفو هلرأ مضب يع لاق لمه ىرارلا نم كش وهر « ری وأ ىحي مث ةئجلا نم هم ىري ىح طق ی
 نع هللا دبع نب بلطملا قيرط نم دمحأ دنعو , مهارإأ نب دعس ةياور ىف اک ریخت وأ ىرخأ اهدمب ةيئاتحتلا ديدشتو
 ةيم وم ىلأ ثيدح نم اضيأ دمحألو , ,ديخم مث باوثلا یر الإ ضیقی ین نم ام: لوقي ناك ملي ىنلا نا » ةشئاع

 نر ءاقل نيبو كلذ نيب تريفع , ةنجلا مث دللاو ضرألا نازخ حيت انه تيتوأ ىلإ , جلي هقا لوسد ل لاق , لاق
 حتفيام ىرأ ی قبأ نأ نيب تریخ » هعفر سواط لسم نم قازرلا دع دنعو « ةناو یر ءاقل ترتخاف ةنطاو

 ريظن ريخ هنأ , یءالا قیفرلا ىف , مقلب هلوق نم ةعئاع مبف : ( هيبنت ) ۰ « ليجعتلا ترتخاف ليجعتلا نيبو یمآ ىلع
 دارملا ديعلا نأ « هدنع ام راتخاف هدنع ام نيبو اين دلا نيب هللا هريخ ادبع نأ » هد هلوق نم هزع هللا ىضر ابيبأ مف

 قلا ف ضرعي ءىش : ةلباا دیدشآ و ةدحوملا ماب ( ةع هتذخأو ) هل ٠ هبقانم ىفمدقت اک ىب ىتح و ىنلا وه
 ملأ نيذلا عم ) هلق ۰ ةقلخ هيف كلذ ناكاذأ : يأ لجرو « احب رسكلاب تعبع : لوقت . ظلغيف توصلا هل ريغتيف
 نييبنلا نم مهيلع هللا معنأ نزلا عم ٠ لعالا قيفرلا عم :لاقف د نمحأ دنع ةشئاع نع بلطملا ةياور ىف ( مییلع هللا
 نابح نبا هححصو یناسنلا دلع هدبأ نع ىموم یآ نع ةدرب ىبأ ةياور فو « اقيفر  هلوق ىلإ - ءادمشلاو نيقيدصلاو
 لصحت ینلا ناكملا قيفرلا نأ هرهاظو « ليفارسسإو ليئاكيمو ليربج عم : دعسألا یلعالا قيفرلا هلل لأسأ : لاقف د
 مهللا» لاق اذه دعب ةشئاع نع دابع ةياور قو < ىلعألا قيفرلا ف » ىرهزلا ةياود فو . نیدوک ذلا عم هيف ةقفارملا
 ىفو , « ضبق ىنح ىلعألا قرفرلا ىف : لوقي لعج » ةدأاع نء ناوكذ ةياور فو « قیفرلاب ىنقحلأو ىنحراو ی رفغا
 معذ ن» ىلع درت ثيداحألا هذهو « ىلعألا قيفرلا ىف « ىلعألا قيفرلا ىف : لاقو ه ةعئاع نع ةكيلم ىبأ نبا ةياور
 : ىرهوجلا لاو . ءامسلا ءاسا نم وهو ةلءىملا نيعلاو فاقا 7 عيقرلا باوصلا نأو ىوارلا نم ریل « قيفرلا »

 لمشي سنج مسا انه قيفرلا لب ليقو « ةنجلا لعالا قيفرلا : قع ىبأ دنع قو ام هديؤيو . ةنجلا ىلعالا قیفرلا
 ناينإلا ةتكنو ( اقیفر كئاوأ نسحو) هلوقب تمتخ دقر .ةب الا ىف رکذ نهو ءايبنالا دارملاو هقوفامو دحاولا
 ضمب معزر . ىلهسلا هياع هبن  دحاو لجر باق ىلع اهنواخدب ةنجلا لهأ نأ ىلا ةراشالا دارفإلاب ةملكسلا هذ
 نب هللا دبع ثيدح نم دواد وبأ جرخأ م هئامسأ نم ال لجو رع هقا ىلعالا قيفرلاب دار نأ لمتحي هنأ ةيراغاا
 : لاق . ىلوأ هيلا هوزءف ةشناع نع لاسم دنع ثيدحلاو « هيلع رصتقا اذک « قفرلا بحت قيفر هللا نإ » هعفر لفغم

 ىرابلا يف « رق جاد ح م ۱

 نآ



 ىلاغملا باتک 1 ۱۳۸
 س يبي ببر

 نأ لدتحو « سدقلا ةرضح ةب دارب نأ لمتعو : لا. لعف ةفص را ¢ مک اک ت اذ ةفص نوكي نأ لمتحم قيفرلاو

 اذهو « ضعبب !rie قاف راو هللا ةعاط ىلع م وامن E ءاسنلا ةيآ ف نوروكذملا ةءاملا هب دار

 ىلا ةهجلا نم هطيلختل هجو الو « لوالا لرقا ىرهزالا ظلغ دقو . حارشلا رثك ارصتقا هيلعو . دمتعلا وه كلاثلا

 مالک ماتتا ىف ةكحلا : ىليهسلا لاق . خاس هللاب قیلب ام ىلع هلبرأت 7 نال « قيفرلا ىف وأ قيفرلا عم هلوق وهو اهب هطاغ

ا نوكي نأ طرتشي ال هنأ هريغل ةصخرلا هنم دافتتسإ ىح بلة اب ركذلاو ديح وتلا نمضنت هو ةملكلا هذ قطصملا
 ركذل

 تننظف) هلوق . اصخام یبتنا .ركذلاب !سماع هلق ناک اذ هرضي الف عام قطنلا نم هغنم دق ساناا ضعب نال ناسللاب

 یا دنعو « حیح وهو انثدحي ناك یذل هثبدح هنأ تفرعف « ان راتخال اذا تقف » یرهزلا ةءاور ىف ( ريخ هنأ

 ضل ىف تدجو لیپسلا لاق : ( هیبت (۰ « هريخن ةلاحلا كلت ىف هيلا لزت لب رج نا د ةورع نع یزاغلا فدوسالا

 ثيدح ىف امام ملك ةيلك رخآو رک آ هللا , » ةميلح دنع عضرتسم وهو خلو اج ماکت ةيلك لوأ نأ ىدقاولا بتك

 « عيفرلا نیر لالج : هب ملكت ام زخآ نآ و سن أ قيادي نم م اهلا یورو « ىلعألا قيفرلا ىف » ةشئاع

 ةشناع نع هيبأ نع مماقلا ی نه را دبع نع ةيريوج ن رخص نع نافع ايثدح د شم بس 4 ۳۸

 بطر هلا وب نمحرلا دبع عمو ىردص ىلإ هتدنسم انأو لكم “ىلا ىلع ركحب ىلأ نب نجرا دبع لغد »

 لي ىزلا ىلإ ةتملد مث 6 هتبیطو هتضفنو هتمضقف كاوسلا تذخأف 6 رم ا و هللا ل 1 لوسر مكيف 0 هب ناس

 را سا سە || 4 )0 | |

 هاذي مفر کر هنا لور ۽ غرفن ادع اف دنع یا مو اسا "نتسا هل ۵ هللا لوسر تیار اف « هب "نيساف

 « ینقاذو یتنقاح نيب تام لوقت تاکو ا 3 انا 5 ىلعألا قیفرا ىف : : لاق 7 ”ةميصإ وأ

{f°نب ل دبع نب دابع نع ةررع نباشه افت دح راتخم نب زیزعلا دبع انث لح دسأ نب ىلم اش -  

 : لوقي م رمظ ىلإ دی وهو توع نأ لبق هيلإ تفصاو لب ی لا تە اهنأ هت رمخأ ةشئاع نأ ريب لا

 6 قیا راب یو ین راو یل "رفغا ميلا

 [ :٩1۷ : ىف هفرط - ۰ ثيدحلا ]

 كف طقسو 3 ىلهذلا ى 2 ن درگ هنأب الا مزج (دم ینادح) وق ۰ , كاوسلا ىف ةشئاع ى كثيدح نما ل ثيدحلا

 اليلق ةظساو الب هع ا دق ىراخيلا خ خوم نم نامتو ,ةطساوالب نافع نع ىر 'خيلا ةءاور نمراصف نكسلا نا

 ديع صو د ةشلاع نع کلم نأ نبا ةياور ىف ( بطز كاوس نمرلا دبع عمو ) هڵۋ ٠ ناجا باتک ىف كلذ نم

 € هيلأ امت ہفدف اهتضفنو ار تضف اهتنخأف 6 ةجاح اب هل نأ تنظف « همأأ رظاف 6 ةبطر ةدب رج هدب قو نهرلا

 هلق . ديدحلا هيلع نسي ىذلا نسلا هنهو « حتفلاب ىأ نساا نم هلأ . باطلا لاق « كاتي ىأ (هب نتي) هلق

 « هدمأف هینیمدکلا ةاود قو هلا لو ط 'ذإ راظنلا انالف تدديأ لاقي . هيلا هرظن دم ىأ لادلا دیدشاب (ه“دبأف)

 تمضق لاق « نانسالا فرطب ذخ الا معقلا و YT ىأ ةمجمملا دالا 57 فاقلا حمفب (هتمضقف) هلو ٠ ملاب

 « هتعطق وأ هت ركى أ ةلمبلا داصلاب هووررتک لا نأ ضایع ىكحو هتنضم اذإ حتفل اب مضقت اه ريعش داضلا ركب ةبادلا

 اراركت « هتنبطف » اهوق نوکیف ةمجعملا داضلاب ناك نا : ىربامل بحما لاق « ؛ ةلسبملاو 7 ةبا ور نيتلا نإ و



 ۱۳۹ ۱ «tft ۸ ثي دلا

 مث هتنيل مث) هلوق ٠ نحرلا دبع هب كوست ینلا ناكملا ةلازإل رأ ٠ هلوطل هترسك ىنمملا ريصي هنال الف ةلمهملاب ناك ناو

 ؟ كل ءذخآ تلقف » ةشئاع نع ناوكذ ةءاور نم ىتأ.سو « هتنيلل اديك أت هتبیط نوكي نأ لمتحو ءالاب ىأ ( هتبيط
 ذخؤيو « معن نأ هسأرب أموأف ؟ كل هنيلأ : تلقف هل وانتف « دنشاف هيف ىف هتلخدأف هتلوانتف . ممن نأ هسأرب أموأف
 نأ ادعاف) هلوقو « ةمجمملا داضلاو ءافل اب (هتضفن و) ىلؤق . ةشئاع ةنظف ةوقو ء اميلا ةجاح لا دنع ةراشالاب لمعلا هنم
 قوت د ةشئاع نع ناوكذ ةاور فو (ینفاذو ینقاح نيب همأرو تام : لوقت تناكو) هلو . كاوسلا نم ىأ ) غرف

 ةنقاحلاو . ایندلا نم موي رخآ ىف هتوم دنه هقيرو قير عج هللا نإو 6 یرحن و یر نيبو ٠ یروب قو 8 یاب ق

 نإ : لاو . ناتنقاح ایه , ةوقرنلا ةرقث : ةنقاحلا وأ . هنمالع ام ةنفادناو « نفذلا نم لفس اف : فاقلاو ةلمبملاب

 ةنقاذلا : تب اث لاقو . ةرسلا تحت یه ليقو « ردصلا نم ةوقرتلا نود ام ليقو . قلحلاو ةرةرنلا نم نامطملا ةئقاجلا

 نونلا حتفب رحنلاو . ةئرلا لصالا ىف وهو « ردصلا وه ةلمهملا ءاحلا نوكسو ةلمهملا حتفب رحسلاو . موقلحلا فرط

 ةنقاحلا نيب ام نأ لصاحلاو . نيبدشا نيب ام وه : لاقف ىدوادلا برغأو . رحنلا عضوم هب دارلاو ةلمهملا نوكسو

 اذهو . امنع یضدو 2 اهردصو اهكساح نيب هارو تام هنأ دارلاو ‹ رحنلاو رحلا نيب ام وه ةنقاذلاو

 اذهو . اهردص ىلا اهن: نم هتعفر املأ ىلع لوح هنآل « اهذ ىلع ناك هسأر نأ اذه لبق ىذلا اهثيدح راغی ال

 اهنم قيرط لکو « ىلع رج> ىف هسأرو تام مر ىذلا نإ » قرط نم دعس نیاو کالا هجرخأ ام ضراعي ثيدحلا

 نبا لو ضا مهونل امفد املا ترشآ ىتلا ث ثيداحالا لاح نايب تبار دقو . مهيلا تفتلي الف « یعیش نم ولخال

 هب ماك: ام رخآ ناکام ایلع رابحالا بعك لأس : راج ثیدح قاسو « ىلع رجح ىف یفوت لاق نم رکذ » دعس

 دبع رخآ كلذک بك لاقف . ةالصلا ةالصاا : لاقف یکشم ىلع هسأر عضوف ۰ یردص ىلإ هتدنسآ : لاقف ؟ هك

 ىلع نب ربع نب دمع نب هللا دبع نع ىدقاولا نعو . ناکورتم اهو ناهثع نب مرحو ىدفاولا هدنس قو . ءايبنالا

 لذي ملف : لاق « ىنم ندا : لاقف ىل- هل ىعدف « ىخأ ىلإ اوعدا هضرم ین لب هللا لوسر لاق لاق هدج نع هيبأ نع
 ناكف « سايعلا ءا « كلام یناف ینکردآ سابع اي : تحصف ىرجح ىف لقثو . هب لزت تح ىنءاكيل هناو ىلإ ادنتسم

 ضيق : نيسحلا نب ىلع نع هيب نع هب و . نيل هيف هللا دبعو « ىدقاولا عم عاطقنا هيف . هامجضآ نأ امیج ایھدہج

 . ىلع رجح ىف هسأرو تام : یمشلآ نع اولا ىبأ نع ىدفاولا نعو . عاطقنا هيف ىلع رجح ىف هسأدو
 « ةقب سيل : كلام لاق ىندملا ثراحلا نب ةيواعم نب نمحرلا دبع هما ثر وحلا وبأو ۰ عاطقنالاو یدقاولا هيف

 ساع نا تاأس : نافطغ ىبأ نع هبآ نع نيصحلا نب دراد نب ناملس نع ىدقاولا نعو . هلاح فرعيال ار

 نيب 2 یا فوت تلاق ةشاع نع ىنثدح ةورع ناف : تلقف لاق« لک ردص ىلإ وهو للي هللا لوسر ىفوت : لاق

 يأ ىنأو « لضفلا ىخأو هلغ ىذلا وهو « ىلع ردص ىلإ دنفس هناو فوت دقل : سابع نبا لاقف ۰ ىرحنو یر
 دوپشم وهو دعس ها ةلميملا م * ةمرعملا فب نافطغ ونأو , هلا فرعي ال ناما-و « ىدقاولا هيف . رضح نآ ۱

 هسفن تااسف یردص ىلإ هتدنسآ : ىلع نع یندعلاةبح قرط نم «لیاک الا ىف كالا جرخأ و . ىتاسنلا هقثو « هتينكب

 ءاذه نم تيثأ ةشئاع نع ثيدحلاو ی هللا ل لودر یبلاق ةه مآ ثیدح نمو . فيعض ةيحو

 نظ لام الف لام ىتح هقرافب ىل هنأو هب ادبع مرخآ ىلع نوكي نأب عملا نكميو . ادبع هب لاجرلارخآ تدارأ ابلمل و
 سؤئباب نب ديزب قيرط نم دحأ دنع عقوو . ضیقف اهردص ىلإ هدعب ةشئاع ةتدنسأف هج وت نآ دمر قافأ مث تام هنأ



 ىدانملا باتك_ ده ۱:۰

 ثيدح ءانثأ ىف ةلمبم نيس مث ةنكاس واو مث ةمومضم نون ةحوتفلا ةيناثلا دعب و زومبم ريغ فلأ امبنإب نيتدحؤمب

 ةطقن همف نم تچرفن ةجاح یمار نم ديرب هنأ تناظأ قمار و هسأر لامذ] یکنم ىلع موي تاذ هسأر امنييفدد

 « ابو هتيجسف هيلع ىثغ هنأ تننظو , یدلج اهل رعشقاف ىرحن ةرذث ىلع تمقوف ةدراب

 شاع نع ريب لا نب ةورع نع فازولا لاله نع ةناوع وبأ انث"دح دمحم نب .تلصلا اش - ۱

 روبق اوذختا یزاصنلاو ّدوبملا هللا سل : هنم مقي ل ىذا رهضرم ىف عقب يذلا لاق و تلاق ابن هللا یفر

 1 2 ۳ ت . 0 5 ا ۳۹۳ .

 6 اد« ل نآ یخ ¢ هر زرال كلذ الو : هشراع اق 8 دحاسم ماین

 و لا كن ۱ جلا يع 62 N لار ره سم ۶

 ميمع هللا یضر سابع نب هللا دبعو ةشئاع نأ ةبتع ن هللا دبع نب هللا دیبع ىنريخأو -- 4444 ۳

 كلذكح وهو هجو نع اهفشك منغا اذاف هبجو لع هل ةصيخت حرطب "قفط قي هلل لوسرب لزم د الاق

 ت ن, م ۶ ىلع ٠ هر | مم و 7 5

 « اومدص ام راذحي . دجاسم مهءايبنأ روبق اوذخما ىراصنلاو دوهملا ىلع هللا "هنمل : لوقي

 زل انج لا باتكىو ةالصاا بانك نم دجاسلا ىف هحرش مد: «دجاسم روبقلا ذاختا نع ىنا ىف عساتلا ثيدحلا

 ةرثك ىلع ینلع امو « كلذ ىف مللي لا لوسر تمجار دقل » تا ةشئاع نأ ها ديب یتربخآ - ٤٥

 دحأ "موی نل هنأ ىَرا تنكالو ادب هماَثم ماق الجر اد ی 2 نأ یبق ىف مقی ل هنأ الا هتدجارم

 ب ىزا نع مهنع هلا یفر سابع ناو

 ملا نب .نمحرلا دبع نع داملا نبا یلدح لاق تيا اند فس وب نب لا دبع ازم - 4445

 لعب ادبأ دحأل تولا ةدش "هرکأ الف « یتنفاذو یتنقاح نیہا هنإو لب ینا تام » تلاق ةشئاع نه هيأ نع

 ب یا

 ثيدحلا ىف ةروكذملا ةدشأا نايب یاس ( 9 ینلا دعب ادب دح ال تواا ةدش هركأ الفز اغوق رشاملا ثيدملا

 ءاملا ىف ةيدب لخدب لمجل ءام ام ةبلع وأ ةوكر هيدي نيب  هظالو ةشئام نع ناوکذ ةياور نم بابلا رخاوأ یتالا

 نع مساقلا قیرط نم امهریغو یذمرتلاو دحآ دنعو « تارکسل تودلل نإ  هقا ال هلا ال : لوقي هپج و اهب حسمیف

 یعآ مہا : لوقي مث ءاملاب همجو حس٤ مث حدقلا ىف هدب لخدیف ؛تومب وهو ءام هيف حدق هدنعو هتيأر» تلاق ةشاع

 .ىنلا ىلع هنم دشأ دحأ ىلع عجولا تيأر ام» تااق ةثئاع نه ق ورسه نع قرد ةاور فو « تواا تا رکس ىلع

 . < رجآلا انل فعاضی اك ءالبلا انا فعاضي ءایبن الا رشاعم انإ » ديعس یا



 ثيدحلا 4۲ ١١

 ىريخأ لاق بابش نبا نع ليقع” ىنثادح لاق ثيلا یئدح لاق رقع ندیم شرح - ۲

 هب "دنشاو عالي لا ةلوسر لک الد تااق گز یبلا جوز ةشئاع نأ دوسم نب ةوتع نب هللا دبع نب هللا ؛دیبع

 نيب « ضرألا ف هالجر هلی نیلجرا نيب وهو جرف 4 "نذأز « قبب ىف "ضار ا هجاوزا "نذأتسا نحو

 نب هللا دبع ىل لاقف « ةثئاع تااق ىذلاب هللا دبع ”تريخأف هللا دیبع لاق . رخآ لجر نيبر بلطملا دبع نب سابع

 تناکو . ىلع وه : سابع "نبا لاق ال تلق ىاق ؟ ةشئاع مست | ىذا ” خألا "لحرا نم یردت له : سابع
e. 2بآرق عبس نم یلع اوقبرق , لاق همجو هب دتشاو ىتيب لحد لل هلي هللا لوسر نأ ثدحن هر یبا جوز ةشناع مه ۳ ا 9  

 هيلع "بصن انقفط مت « عیب جوز ةصفل بضع ىف هانساجأف . ساناا ىلإ دبعأ ىلءا « "نهتيكو أ للح م

 6 مهيطخو مهب ىلصف سانلا ىلإ جرخ مث : تلاق . “تلم دق نأ هديب انيلإ ریش "قفا ىتح برا كلق نم

 نأ ىرهزلا نع رمغم ةياور قو . هعجرو ق یآ ۳ مب هلل لوسر لقث ال د هلوق رشع یدالا ثيدحلا

 نبا ركذو « ءارلا ديدشتو ملا حتفو هلدا مشب ( ضرع نأ «جاوزآ نذأتسا ) هلوق  ةنوميم تيب ىف ناك كلذ
 هيلع قشيانأ : نمل تلاقف كلذب 'نينمؤملا تاومأ تبطاخ ینلا یه ةمطاف نأ ىرهزلا نع حیح دانساب دغس
 . هيلي ىذلا نینئالا موي تامو « نینئالا موي ناك اهتيب هلوخد نأ ةشئاع نع ةكيلم ىبأ نا ةياور فو ۰ فالتخالا

 نم افرام ةمامالا باوبأ ىف تركذو . ةرارطا باتک قو ةمامإلا باوبأ ىف ثيدحلا اذه حرش ىنعم دقو
 نيب جرظن 0 ةشئاع نع مل ةاور ىف عفو دقو ۰ سابملا عم 2 ينلا هيلع هک ناک ىذلا ما ىف فالتخالا

 « لضفلو ةماسأ , ینطقرادلا دنعو « ةماسا امهدحآ نيلجر ٠ یرخآ قو « رخآ لجرو یایعلا نب لضفلا

 هذه ىلإ راشآ و الوک ام نا هطبض ةدحو مث راولا نوکسو نونلا مضب ۳ ةب وتو ةريرب د هرخآ ىف نابح نا دنعو

 رخآ هچ و نم دعس نبأ دنعو < ديغ هنأب حوتفلا ف فيس مزج ¢ ةمأ وأ دبع مسا وه له فاتءاو ۰ ةياورلا

 وهو <« هيلع اکا نم ددعف دلو هج ورخ نأب اتوب ر دق لع تاياورلا هلع نیا اوءمجو ۰ نابوو لضفلا 0

 دمحأ دنع ةشئاع نع سونباب نب دیذ ةباور فو ( تيب ىف ) هلوق . ةدحاو ذالص ىف اوب وانت لاق نم لوق نم ىلوأ
 قيرط نم ليلق دعب ىن أيسو ٠ « یل نتنذآ نتثش اذاف ‹ نك-:ويب رودأ نأ عيطتسأ ال ىن] : هئاسنل لات هنا د

 ىف هضم دب م لوأ ناكو « ةشئاع موي دور ٩ ادغ نأ نأ : لو ناک و هنآ ةشئاع نع هيبأ نع ةورع نب ماش

 ركذ دقو « رحسلاو مسلا ررض عفد ىف ةيصاع هل نأ ددملا اذه ىف ةكحلا ليق ( برق عبس نم ) هلق . ةنوميم تيب

 مغزو بلكلا روس ةسامت ركنأ نم ضعب هب كس و « ملا كلذ نم ىرهبأ عاطقنا ناوأ اذه د بابلا لئاوأ ىف
 ةوخ نم تارع عبسإ حبصت نم ر ثيدح تبا دقو « هقير ىف ىلا ةيمسلا عفدل وه امنإ اعبس هنم لسغلاب مالا نأ

 لسم حيمص قو « حیف هدنسو تأ عبس باصلا ىلع ةح اف ةءارق ىف ىفاسنللو « رح الو مس موبلا كلذ هرضإ مل

 نضإ م دنع لاق نمد یاسنا قو« تارم عبس رذاحأ و دچآ ام رش نم هن ردق و هللا ةزعإ ذرعأ » حجو ةب نأ لوقلا

 فأ نبا دنع رف مج ی لسم ىفو « تام عبس كيدو نأ « مظعلا شرعلا بر « مظملا هللا لأسأ : هلجأ رض |



 ىزاغملا باتك - ۽ ` €۳
 ی م مم

 انبهو دق هللا لوسراي : ناقف « ةشئاع ديريامت] هنأ هجارزأ تفرعف « اهررک ۱۵ نوكأ نبأ : لاق اگر هنأ : ةييش

 تاب ىلع اصرح ؟ انأ نبأ : لوقي ناك» ىليعامسالا دنع هيبأ نع ةورع ن ماشم ةراور نو « ةمئاع انتخال انمايأ

 دانسالاب لوصوم وه «ثدح ةشثاع تناكو » هلوقو « ب ف ضرع نأ هؤاسف هل نذأو « نكس ىوب ناک ايلف « ةشئاع

 لوقلا ىضم دقو ؛ لوصوم وهو ىرهزلا لوقم وه : ةبتع نب هللا دبع ن هللا ديبع انربخآ : هلوق اذکو « روكذملا

 يتلا نا ٠ سابع نبا ثيدح- نم ركب ىلأ لطف ىف مدقت ( میطخو مهب ىلصف سائلا ىلا جرخ مث ) هل . ابيرق هيف

 رخآ هنا : هيفو ثيدحلا , ركب ابأ تذضتال اليلخ اذختم تنكول هيف لاقو ثيدحلا ركذف  هضرم ىف بطخ 2

 نأ دعب ناك لعل و ۰ سیخلا موب نوكي اذه ىلعف « سمخم هتوم لبق كلذ نأ بدنج ثيدح نم للو « هساج سلجم

 ديبع قربخأو : هلوقو . جرت ةفخ كلذ دمإ دجو هلعلف « اوموق مد لاقو ابیرق مدقن اک مپاعفل و مهفالتخا هدنع عقو

 نبا نع هخيش دنع وه ام نيبيل كلذ لصف الو « اضيآ لوصومو اضيا یرهزلا لوقم وه : حلا تلاق ةشناع نأهللا

 ريشإ هن اک ( ب ينلا نع سابع نباو ىسوم وبأو رع نا هاور ¦ هلوق . طقف ةئئاع نغو اعم ةشئاعو سايع

 اذکو « ةمامإلا باوبأ ىف فلولا هلصوف رمع نبا ثيدح اماف . ثيدحلا عیمج ىلإ ال . ركب ىبأ ةالصب قلهتي ام ىلإ

 فل واا هلصوف سابع نبا ثيدح امأو « قيدصلا فسوي ةجر ىف ءایبن لا ثيداحأ ىف اضيأ هلصو ىموم ىبأ ثيدح

 ةثئاع ثيدح نم اضيأ ةمامالا ىف

 7 4 5 4 9 2 4 8 2 ن ۸ ۰ ف

 ىنريخأ لاق یرهرلا نع يأ ىثدح لاق ةرح ىلأ نب بیعش نب رشب انربخأ قحسا یم - ۷

 نب هلا دبع نأ - مهملع بيث نيذلا ةثالثلا دحأ كلام نب بک ن اكو - ىراصنألا كلام نب بك نب للا دبع

 ۰ ۰ 03 رو ل مگ
 ؛ هيف فوت ىذلا هعج و یف ےب هللا لوسر دنع نم ج رخ هنع هللا ىضر بلاط ىبأ نب "ىلع نآ» هربخأ سابع

 ی ساپع هديب ذخأف 0 راب هلل دم حبصأ ۳ لاقف ۱ لب نا لو حبمآ فک « نسحلا ابأ اي : ساناا لاف

a 

 اذه نميف أنف ب هللا لوسر ىلإ انب بهذا . تولا دنع باطلا دبع ىنب هوجو ف رعأل ىنإ ءاذه همجو

 اهانلأس نبل هللاو انا : ىلع لاقف . انب ىصوأف هانملع انريغ ىف ناك ناو . كلذ انملع انيف ناكنإ ؟ رمألا

 « ملا لودر اهلأسأ ال ثاو ىنإو « هدمب سانا اهانیطمیال اهاتمنف هب هللا لوسر

 [ 5515 : ىف هفرط 4449 ثيدحلا ]

 هو ۰ جرختسلا هى معن وبأ مزج هب و , هيوهار نبا وه ( قح] ییلدح ) هلو ۰ رشع ىناثلا ثيدحلا

 ديع هوخآ نم وهو هللا ديع نم مس ىرهزلا نأ كوبت ةوزغ ىف مدقت ام دی وب اذه ( بمک نب هللا دبع یریخآ )

 عامسو حي دانسالا ناف هيف یلعایمدلا فقوتا قمم الو « هلآ دبع نب نمرا لہ٤ نمو هتا دیبعو نمحرلا

 بامش نبا نع ملاض قيرط نم لبعامالا هجرخآ دقو < بیعش هب درفنب ملو تباث بمک نب هللا دبع نم یرهرلا

 فو « قازولا دبع هجرخآ همسي ملو كلام نب بەك نبا نع یرمزلا نع رمعم ءاور دقو « هب اضيأ حرصف
 نم قافأ ینمع أرب نم لعاف مسا ( اتداب ) دلو < يبامج نع باو يعبات نع يعبات ةءاور یه و ةفيطل دانسالا



 ۱:۳ ۱ 44 440 ثيدحلا

 ثالث دعب توم هنأ ینعلاو « هريغل امبات ريصي نع ةانک وه ( اصعلا دع ثالث دمب هللاو تنأ ) هلوق ٠ ضرما

 داقتعالا نم ةزمهلا حقب } ید ) ) هلوق ٠ . هلع هللا ىضر ساب هلا ةہمارف ةوق نم !ذهو ۰ كيلع 0 تنأ ريصلو

 بلطلا دمع یا هوجو فرعألل قاد كاذ د لو) هل وا ¢ ة رجالا ىلإ | دم سشايعلا هلاق !١ذهو م نظأا ىم اهمضبو

 قر. ةفالخلا ىأ ( مالا اذع ) هلوق . مت ىنلا ضيف مو ناك كاذ نأ ىرهزلا نع قحا نا رکذو « تولا دنع

 لس ف )ب ىصوأف ) هلوت . « كاذف انم فاختسا أو ٠ فاختر نم هلأ سف »و لعس نا مع یعشلا 00

 : لاق . ان ريغ سالا اذه ىف عمطإ لهو ىلع لاف د یرخ | قيرط نم هلو ءىدمب نم ا ظن | قعوأ ا

 حرهو « ما ا هلاأ لوسر عمم مماء نوع 7 ) هدر سالا اھا طعإ ال ( هلوق ٠ ۰ نوكيس هللاو ۳

 یعشلا لسم ىف دعس نا دازو. هيم اهياطأ ال ىأ ( كب هللأ لوسر ا1آ ال) هلك - كوسم نبال ةياور ىف كلذب

 قازرلا مع داژو ۰ مه ملف ) ساز 1 ارت كباب ك كدر طرا . ؛ لعل س اما لاق کک ی لا شبا ايو « ءرخآ ىف

 رهاطلا ىنأ دئاوف د ىف هانی ورو «هدارو هلام نم هل 3 ناك اهنع هلأ ايلع نأ ول : یہلا لاق » نات ة ةئييع نا نع

 ثر دولا اذه ف ىلا ةمقلا وع " یک دو - سا اعلا یتیم ىف 8 ١١ لرش الع عروس رد لاق ليل نآنا نع كيج ۳۳۹ ۰ لمذلا

 لوع لافو « اسايع تءلمأ ىلاي ۰ انايع تمامأ ییا 1 : كلذ كوب لوقو ايلع یوم لاق اهرخآ قو راصتخاب

 هن ايلع اهاطعأ ناكول : لو و آف سارعلا لوقف ؟ اار توضأ ناك ۳۹ : ال لوقي نوع ھ کد قزارلا

 .اررفکت ساللا

EEAسنا ینثدح لاق بامش نا ن ۰ لیتع ىثدح لاق ث ثیاا ی 1 لاك رب ريذع ن : اديعد شم د  

 مابقي ز 5 مل صب ركب وب 8 نيالا موب نم رحفلا ٌةالص ف م ادیب نيماسلا نأ 2 هنع نا "یفر كلام نبا

 ii 9۵: ۰ < نما هما اه ” ۰
 « كحضي مدت مث ةالصاا فوفص ىف مو ملا رظنف ؛ ةشااع ةرحح رتس فشک دن 5 نا "لوز الإ

 سنأ لاقف « ةالصال ىلا جر نأ " ديرب دك د هللأ "لوسر نأ ع نظو « "فصلا "لصیا هيب ىلع ركب وأ | صكنف

 ْحَتالَص اوُنعأ نأ ات نا "لوسر هديا مهيلا راشأو ۲ 3 هللا لوسرب عرف مالص ف اوني ن | نوا" مو

 «رتسلا ىخرأو ةرجالا لخد مث

 كلذ مهم لسي مل هنأ هيف ( نينثالا موي رجفلا الص ىف مه انيب نيءلسملا نا ) سنا ثيدح رشع ثلاثلا ثيدحلا

 عم 2 هنأ لوسر امالص ةالص ضأد ۳۹ نع ديمح نع رفعچ ن درج قیرط نم قبلا هجرخآ م امأو 2 مويلا

 ۴ 3 روظلا ةالص با وصلا نوكي نأ ةيشا لو « بایلا ثيدحل حصل الف حبصلا ةالص أمل "اب اهرسفو تیدح ا.موقلا

 ليعاماللو . ةالصلا ىف فئصملا هجرخأ كلذ هموب نم قوت و» بسعش نع ناملاويأ داز (رتسلاىخرأو هرجا لغد

 ثيدحلا < دم تام لوقي ادحأ نممسأ ال الأ : لاقف دجسملا ىف رمع ماقف « ساملا یکی ىفوت الف » هجولا اذه نم
 نيح تام هنأب قعس) نا مزج ىف شد ( مويلا كلذ رخآ نم فوتو ) هلو ٠ . حيحصلا طرش ىلع یهو ¢ ةصقلا هذوم

 ديع كلذو راهن i يم ىن الا فصلا لوأ ف لرخدلا مادبا ¢ رخالا يالطإ نأب امی عمجو ؛ ¢ يحضلا دنیا
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 نبا نه ةيفع نب یسوم مزج دقو .سهشلا لاوز قفحس یح رمكسإو لاوزلا لوق عمي ىحضأأ دادتشاو 5 لاررلا

 م ىلا يا یل ربخ اف دیعس نب ره نع سو نب ىديع اندح ديبع نب د کرم -- ۹ ةکیلم ىلأ نا ینربخآ لاق E "1 ديبع ن دمم شت

 قوت لب لوسر نأ ىلع هلا معن نم نإ ؛ لوقت تناك ةشلاع نا » هريخأ ةشئاع ىلوم ناوك ذ ورع ابأ نأ كم 2 1 ۲ - رو سم 9 ۶ - 7
۰ ۰ 

 نهرآ دبع “لع لخد : هوم دنع هقيرو یقیر نيب مج هل نأو « ىرحتو ىرحس نيبو ىوإ قو یتیب ىف ٠

 ؟ كل هذخآ : تاةف «كلاوسلا بحب هنأ تفرعو « هيلا ” ظني هتيأرف نا لوسر ةدنسم انأو «كاوّدلا هدیبو

 ميديم نيبو « هر مأف هتثيلف « معن "نأ هسأرب راشأف ؟ كل نیل تلقو « هيلع دتشاف هتلوانتف « مىن "نأ هسأرب راشأف

 «هَلل الإ 4 ال: لوقي ههجو امهب حّسميف ءالا ىف هيدي لخدي“ لعف ءالام اهيف - "رم ؛ثلشب ةرلع وأ  ةوكر

 ` « مدي تلامو ضبق 'یتح ۰ ىلعألا قيفزا ىف : لوقي لعف هادي بصن 2 رتاركس توال نا

 ىضر ةشاع نع ىلأ ینربخآ ةورع نب ماشه انئّدح لالب نب نابلس یئادح ”ليعامما اشو -- ۰

 ديرب ؟ادغ انأ نبأ « ادغانأ نا : لوقي هيف تام ىذلا هضرم ىف لب ناك ی هلا لور "نا » ابنع لا

 ىف تاف : نام تلاق . اهدنع تام ىت> ةشئاع تيب ىف ناكف « ءاش ثيح نوکیهجاوزآ هل نذأف « ةشئاع موب

 م . ىقير "هفیر طلاخو « ىرحّسو یرح <نيبل هّسأر "ناو هللا "هضبقف « ىتبب ىف هيف "ىلع رودي ناکی ذلا مويلا

 ىنطعأ : هل تاقف « قا لوسر هيل] رظنف « هب نسي اوس هعمو ركب ىبأ ,ù نهرا دبع لخد : تلاق

 ذنتس وهو هب ناساف كم نا لوسر هتيطعأف ؛ هتنضَم مل « هتف هيناطعأف « نحرلا دبعاي كاوسلا اذه

 ۱ « یردص ىلإ

 ضر ٌةشئاع نع ”ةكيلم ىلأ نبا نع "بوبآ نع ديز نب دا ان دح ٍبرح نب نابلس شرو - ۱

 اذإ ءاعدب هذكرمك انادحإ تناكو ءىرحنو یر نيبو « ىوب ىفو « یتیب ىف هيي ىنلا قوت » تلاق اه هلل

 هدي ىفو ركب ىلأ نب نح رلا دبع سمو ٠ 'ىلعألا قيف زا ىف : لاقو ءامسلا ىلإ هسأر مفرف ءذكوعأ تبهذف « ضرم
 «هيلإ اهتعف دف امتضفنو اهسأر تفضف اهذخأت « ةجاح اهم 4 “نأ تنظف ءا بلا هيلإ رظنف « ةبطر ةدیرج

 هقيرو یقیرر"نیب هلا عمل هدي نم تطقس وأ هدي تطقسف « اهينلوان "مل « انتسُم ناکام نسحأك اهم “ناساف

 « :رخالا نم موب لّوأو اين ها نم مروب رخآ ىف

 ۹ نبا ةبأرر نم ثردج دعب قاس .( ةأاع نأ هريغأ نارکذ نأ ةكيلم يأ نبا ) هلوق  رشع عبارلا ثيدحلا
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 هلق . ناظوفحم نيقيرطلا نأ رهاظلاف « رحألا ىف سيل ام نيقيرطلا نم لك ىف نكسا . ةطرساو الب ةشاع نه ةكسيلم
 . هب كاتساف هنانسآ ىلع هرمآ ىأ « ءارلا ديددتو ملا حتفو ءاغب (هآرمآف) هلوق ٠ كاوسلا تنيل یآ ( هتنیلف )

 2 ىلوأ لوالاو : ضايع لاق , ةروسکم هارو ةنك اس ممد ةدحو« « أو » ىسباقلاو لیصالاو ی ہشکلاو

 ؛ كلذك اضيأ هئمضت ام حرش مدقت رع سال كثردحلا 5 بابلا اذه ىف ثيدحلا اذه هد ام حرش مدقت دوو

 الف ه دازو هرعت دحا دنع دانسالا اذهب ماش نغ مامه ةءاور ىف «ىرحسو ىرحن نيبل هسار ناو هللا هضبقف » هلوقو

 كلذک مدنت « رشع سداسأا ثر دیا ۰ اهنم ببطأ طف اعر دجأ 1 هسقن تجرخ

 وبأ ین ربخأ لاق بابش نبا نع ليقع نع ثيللا انتدح ريكب نب ىحي اشو - ۲

 دجسلا لخدف لز یتح « حساب هنكسم نم سترف ىلع لبقأ هنع هللا ضر ركب ابأ ناد هنريخأ ةشئاع نأ لس

 « هجو نع فدک « ةربح رسوب ىَّشنَم وهو هلل هللا لور بيق ا ل لغد یتح سانلا ملكي مف

 "تدك يتلا ةتولا امأ « نيتئوم كيلع للا عمجمال او < ىأو تأ ىأب : لاق مث "بو ”لّبقف هيلع بک أ مم

 « اتم دقف كيلع

 : لاقف« سال ملکی رو جرخ ركب ابأ نأ » سابع نب هللا دبع نع ةملسوبآ یئدحو هی ره زا لاق - ۶

 دبمي کنم ناک نم دعب امأ : ركب وہ ا لاقف . رمع اوکر سو هيلإ “سانا لبفأف « سلم نأ رع ىبأف « رمعاي سلجا

 دق لوسر الا دم امور) فا لاق « توال ىح هللا ناف هللا دبعي متم ناک نمو «تام دق ادع "ناد الك ادع

 هلا نأ اوملمی مل سان "نأكل لاو :لاقو . [نارع ل4 ] ( نيرك اشلا - هلوق ىلإ  لّسرا رهبق نم تخ

 ىحو «"یالجر ىنلقتام یتح ترفمف اهالت ركب اأ تمم نأ الا وه ام او : لاق ربع نأ بيسملا نب دوعس

 « تام دف و ىنلا نأ تماع « اهالت تمس نيح ض رآلا ىلإ تب وهأ

 ل ةلمهم ءاح هرخآو اضیا امضا و نونا نوكسو ةلمبملا مب (حنسل اب ةهئكسم نم ) هلوق ¢ رشع عباسل ترا

 ىف هيلع مالکلا مدقت (نيتت وم كيلع هللا عمم ال) هلوق . قيدصلا ركب ىبأ ةجوز نکسم هنآ و « زئانجلا ىف هطبض مدقت و

 . كتعي رش تومو كت وم كيلع هلا عمج ال ىأ ةعيرشلا ةنوم ىرخألا ةتوم اب دارملا : لاق نم برغآ و « زئانجلا لوأ

 ديعي ناک نمو , تام دق ادم ناف ادم دعب ناك نم » هتبطخ ىف كلذ دعب ركب نا لوق هدیژب و : لئاقلا اذه لاق

 ركب ابأ ناب باجأ مث تام دق لِي ىنلا نأ نآرقلا ىف سيل تلق ناف : ىامركسلا لاقو « تو ال ىح هللا ناف هللا

 لاق) هلو . « تبلع ه ظفل داز هناف . دارلل تحضوأ دق نكسلا نبا ةباورو : تاق ٠ تام دق يب ىنلا نأ لجأل اهالت
 دنعو . ی هللا لوسر تام ام : ممل لوقي ىأ ( سانلا ملكي رمعو ) هلوق . ىرهزلا وه لئاقلا (ةلس وبأ ىنثدحو
 ةريغملا نيب. راد ءىش نماثلا ثيدحلا ىلع مالكلا رخآ ىف هنرکذ ام الصتم ةءمشثاع نع سونی اب نی دیزب ٍقيرط نم دجأ

 یرابا حف « ۸ ج ١ - م ۱
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 رع رظنف باجحلا یبذجو « امم تنذأف انذآتساف ةيعش ن ةريفملاو رمع ءاجل : ابو هتيجسف د اطوق دعب هبذق . مع و
 كشوحت لجر تنأ لب « تبذك : لاق . تام رم اب : ةريفلا لاق بابلا نم اوند ايلف ء اماق مث , ءاتيشغاو : لاقف هيلا

 هلل انإ : لاقف هيلا طنف « باجحلا تمفرف ركب وبأ ءاج مث . نيقفانملا هللا ینفب ىتح توم ال لب هللا لوسر نإ ةنتف

 سابملا نا , ةمركع قب رط نم ىتاربطلاو قازرلا دبع و قحإ نا یورو « کیر هللا لوسر تام « نوعجار هيلاانإو

 لو « تام دق رب هللا اوسر ناف : لاق . ال : لاق ؟ كلذ ىف لب هقا لوسر نم دبع کنم دحأ دنع له : رمعل لاق

 ثيدح ىف قردصلل یابعلا تاقناوم نم هذهو « ةحضاو ةجحم لع کدکرتو قلطو مکنر ماو براح یتح تگ

 هللا لتقب یح تومي. الو ۳ هللا لوسد تام ام : لوقب وهو رمعب س ركب ابآ نا » ةبيش ىبأ نبا دنغ رم نبا

 عمست ملأ « تام .ة لب هللا لوسر نإ لجرلا ام : لاقف « مهسوءر اوعفرو راشبتسالا اورهظ' اوناكو « نيقفانملا
 دعصف ربذملا ىتأ مث ( دلخلا كلبق نم رشبل اذلمج امو إل ىلاعت لاقو ( نوتیم مهنإو تيم كنا ) لوقي ىلامت هللا

 نع سونباب نب دبزي داز ( لسرلا هلبق نم تلخ دق لوسر الا د۴ امو ) هلو . هتبطخ ركذف هيلع ىنثأو هللا دمخ

 ۰ الا نم غرف ىح ( نوتیم مهناو تيم كنا ) لوةب هللا نإ : لاق مث هيلع یئأو هللا دمح ركب ابأ نا ةدئاع

 باتک ف اهنآ ترمش ام ؟ هللا باتک ین املا وأ رمع لاق : هيف لاقو  ةيألا (تلخ دق لور الإ دمع اهوا) الت مث

 ماكو رع نبا لاق . ةءآكلا نيففاذلا ذخأر « نویلساا رشيتساف « لزن مث: دازو هوحن رمع نا ثيدح ىفو . « ها

 ام : لاقف ىناطحلا برغأو , ىرهزلا لوقم وه ( بیسلا نب ديعس ىف راف ) هلوق . تفش ف ةيطغأ انهوجو ىلع

 هنأب رمعم نع قازرلا دبع حرص : تلقف ؟ ةلس وبأ هخيش وأ ىرهزلا » بيسملا نب دیعس ىل راف » لئاقلا یردآ

 نيعلا مضب ( ترقعف ) هْلْوَق . هطرش ىلع هنأ عم فارطالا ىف ىزملا هلمهأ اذه ريع نع بیا نبا رثأو , ىرهزلا

 تيكا نإ بوقما هاورو : تطقس لاقي و , تريحتو تشهد ىأ نيعلا حتفب ذاور فو , تکله ىأ فاقلا ريكو

 باوصااو أطخ وهو نيملا ىلع فاقلا مدقتب « تزمقف» یمشکلا ةاور ىف عقوو « بارلا وهو رفعلا نم ءافلاپ

 ةءاود ىف ( تب وهأ نحو ) هلوق . ىنامحن ام ىأ ماللا دیدشت ر فاقلا رسكو هلوأ مضعب ( ىلقت ام ) هلو ۰ لوالا

 رثك الل اذک ( تام دق يلع ىنلا نأ اهالت هتممس نيح ضرألا ىلإ ) هلوق . هینا و هلوآ حتفب « تیوهد یمنکلا

 وهو « تام دق  ینلا نأ اهانعم ىلا ةبآلا الت ىأ » اهالن هلوت ىف ءاملا نم لدبلا ىلع« زا ینا نآ ه هلوقو
 اذکو « ةحضاو یهو « تام دق مب ىنلا نأ تالعف » نکسلا نا ةاور قو (نرتیم مم] و تيم كن] ) ىلاعت هلوق

 اب هللا لوسد نأ تنقٍ اف ضرالا ىلا تدرخ ىح مشق انأو ترقمف » یرهزلا نغ رمعم نع قازرلا ديع دنع
 هاود اک ةريفلاو . انرکذ اک سابعلا كلذ ىلع هقفاو دقو « هلع ةرثكو ركب فا شأج ةوق تیدحا فو « تام دق

 ماو تيم كز)  یلامت هلوق ولتی ناك هنإ » لاق ةورع نع دوسالا بال ىزاغملا ین کم وتكم مآ ناو دعس نا

 دق داهتجالا ىف اددع لفالا نأ هنم ذنخؤ.ف « كاذ فالخ ىلع ةباحصلا رثكأ ناكر. هيلا نوتفتاب ال سانلاو ) نوتیم

 اضمب دلق موضعب نأ ربظ نإ اس الو , شک الاب حج تلا نيعتي الف رک الا ءىطخ و بیصی

 نب ىموه نع نایفس نع ديعس نب '!ىح انثدح ببث یآ نب لا دبع رح — 446۷ ( 6 ۰6

 تلو ينا لبق هنع هللا يضر رک ابأ نا » سابع ناو ةشئاع نع ةبتع نب هللا دبع نب هللا ديبع نع.ةشناع نأ
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 [هال ١9 : ىف هفرط  ؛؛ه5 ثيدحلا]

 ىذلا ثيدحلا ىف مدقن « تام ام دعب قلي ىثلا لبق ركب ابآ نا د ةشئاعو سابع نبا ثيدح رشع نمأثلا ثيدحلا

 لبقف هاف رد هسأر لبق نم هات د ابنع سونباب نب ديزب ةياور قو . هلبقف هيلع بك أ مث هبجو نغ فدک هنآ هلبق "

 هج ليقو هاف ردحو هسأر مفر مث  هایفصا و : لاق مث pr ليقو هاف ردك ناف عفر م 5 ءاببنأو : لاق مث هو ا

 لوقو کیر هلبقي لم# ی هللا لوسد نيبج ىلع ءاف عضرف : رع نبا نع ةييش ىبأ نالو « هاليلخاو : لاق 2

 كيتع نب ملاس ثيدح نم هلو « هتیج لبق ركب ابآ نا , راج ثيدح نم ىتاربطللو « اتیهو ابح تبط ىأو ىفأب »

 « معن : لاق ؟ ب هللا لوسر تام , هللا لور بحاصاي : اولاقق هسف قلي ىناا ىلع لخد ركب ابآ ناد

 ىنو دلال نأ انولإ ريش لم «هضرم ىف هانذ هل : ةشئاع تلات » دازو او انثدح "لع اشو - ۸

 : لاقف , ءاودا ضيرملا ةيعارك : انلق ؟ ىنو ل نأ وا ملأ : لاق قافأ املف . ءاودلل ضيرملا ةيهارك : انلقف

 هيبأ نع ماشه ىع دان لا لأ نبا هاور « ؟ "دبش مل هناف سابعلا الإ «راثأ ناو دل الإ تيبلا ىفثحأ قیال

 ۱ تا ءونلا نع ةشثاع نع
 [ ۱۸۹۷ / 1۸۸۱ هالا؟ : ىف هنارطأ _ 440۸ ثيدحلا]

 دبع نا وبف ىلع اما ) هضرم ىف هان ددل ةثثاع تااق : دازو یک ان دح ىلع ات دح ) هلق « رشع حساتلا كثيدحلا

 نب یح نع هتياور ف ةبيش ىبأ نب هلأ ديع قفاو ايلع نأ هدا مو « ناطقلا كيس نبا ومف یک امأو« ىبدملا نب هللا

 ۰ هرابتخا ريغب هاود هف بناج ىف انلمج ىأ ) هانددل ) هل . دودللا ةصق هيلع دازو هليق ىذلا ثر دالا عبس

 اوباذأ مهنأ د سابعلا ثيدح نم ینا طلا دنع عقو دقو ٠ روجولا هل لاةيف قلا ف بصيام اماف . دودللاوه اذهو

 لاق ( ءاودلل ضيرملا ةيهارك : انلقف ,یتودلت ال نأ انيلا ريهب لعجل ) هلق . « هب هودلف  تيذب ىأ - اطسق

 + ةيهارك عانتمالا اذه ىأ فوذع أدتبم ريخ وه : ءاقراا وبأ لاقو « ةيها رک هنم اذه ىأ عفرلاب ءاتطبض : ضايع

 ةيهارك ههركىأ اردصم نوکی نأ لمتيو « :اودلل ةيها ركل اناون ىأ هل لوعفم هنأ لع بصنلا نأ لمتحو

 سابعلا الإ رظنا انأو دل الإ تيبلا ىف دحأ قبب ال) هلوق . ردصملا ىلع بصناا نم هجوأ عفرلا : ضايع لاق . ءاودلا

 0 عیمبا نال« رظف هيفو « ادیع ناسنإلا هب باصي ام عيمج ىف صاصقلا ةمعورشم هيف : ليف ( عدهشب م هنا

 مل نماماو « رهاظف هرشاب نم امأ 0 كلذ نع هين لاثتما مهكرتل محل ةبوقع كلذ مهب لعف ااو , كلذ اوطاعتي

 اأ رظن هيفو , هبحاص ةب رذعب ال ديعيلا لیوأتا نأ هنم دافتسيو . هنع وه ابن اع مجم اوكرت مهتركلاف هرشاب

 بطخ ىف اوعقیف هقح مهلعو ةمايقلا موب اوتأي ال نأ دارا : ىبرعلا نبأ لاق « ىلا ةضراعم ىف عقو ىذلا نأل

 « اودوعي الثل مهيدأت كلذب دارأ هنأ ربظي ىذلاو « هسفنا مقتني ال ناك هال وفعلا نك, ناك هنأب بقمتو « ميظع
 « هضم ىف توم هنأ ققحت هنال ىوادتي ناكهنأ عم دل هرک امن لبق . اماقننا الو اصاصق ال ایدأت كلذ ناكف

 ركنأ منو « ققحتلاو رييختلا لبق ناك كلذ نأ ربظي ىذلاو « رظن هيفو : تلق . ىوادتلا هل هرك كلذ ققح نمو

 رهاظ وه اک كلذ هن نكي لو « اهالی ام هووادف بنجلا تاذ هب نأ اونظ مبنا « هئادل مالم ريغ ناک ةنآل ىوادتلا
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 دعس نب دمع هلصو ( ةشئاع نع هيبأ نع ماش نع دانرلا ىبأ ناءاور) هلو . لعأ هللاو « یرت اک را قامس ىف

 تدّنشاف ء ةرضاخلا هللا لوسد نخأ تناک, هظفل و دنساا اذبم دانزلا ىنأ نب نمرلا ديع نه حابصلا نب ں نع

 نأ نورت منك ناو « ةعبحلا ىلا راشأو « انه نم نج ءاسن لعف نم اذه : لاق قافأ ابلف « هانددلف هءلع ىمغأف هب

 ىف دحأ قب اف ءدل الإ تيبلا ف دحأ قبب ال هللاو « اناطلس ىلع اهل لمجیل هللا ناك ام بنجلا تاذ لع طلسي هللا

 سييع تاب ءايمأو ةيلس مأ نأ نهرلا دبع نب ركب ىبأ قيرط نمو « هب اص یهو ةئوميم انددلو ۰ دل الإ تيبلا

 تيب ىف ناک ى_تشا ام لوأ نا د تلاق سيمع تنب ءاوسأ نع حیحم دانساب قازرلا دع هاورو « هودلی نأب اتراشأ

 راشأو اند نم نو هایش لمف اذه : لاق قافا ايلف ۰ هردلف هدل ف نرواشتف 1 هيلغ یغآ ىح هدض م دتشاف « ةن ومیم

 ىلعي وآ هاور ام فعض نابپ هذه دانزلا ىنأ ناغارر قو « ةعاص یهو ةئوميم تدنلا دفلف : لاق . دل الإ تببلا

 « ناعبتسلا ءاشغلا ىف ضرعي راح مرو امهدحآ : بطلا باتک ىف هنانب یاس اک نيضرم ءازاب قلطت بنجلا تاذ نأب

 نم بنجلا تاذ 0 كردتسملا ف اما ةياور ىف عقو دقو ‹ أنه قلا وه لرالا ¢ عالضألا نيب نع ځد رخآلاو

 لوالاک روذع هيف سيلو « انه تبثأ ىذلا وه ىناثلاو « ناطيشلا

 نکرد » لاق دوسألا نع مههار,إ نع نوع نبا انربخأ "رهزآ فربخآ دمع نب هللا دبع اشو - ۹

 « ىردص ىلا هتدنسل ینژر ةر یبلا تیر دقل ؟ هاق نم : تلاقف ىلع ىلإ ىموأ لكيم ینلا نأ ةشئاع دنع

 ؟ ىلع ىلا ىموأ ةفيكف « تره اف تاف هشمنفاف تطااب اه دف

 نوع نب هللا دبع هخيشو « ىرعل نامساا ذعس نا وه (رمزآ یربخآ ) هلوق تشئاع ثيدح نورشعلا كثيدحلا

 اياصولا ىف مدقتو , هلوأ منعب ( ركذ ) هلوق ٠ نايفوكق دوسآلاو ىعخنلا ديزي نبا وهو ميهاربإ امأو , اضيأ ىرصب

 « ىلع ىلإ ىدوأ هنأ نومعزب ممن] ةشئاعل ليقد هجولا اذه نم ىليعامسالا ةباور ىفو « اوركذ و ظفاب رخآ هجو نم

 ةيقيب قلعتي امو كانه هب قلعتي ام حرش مدقت دقو « اف لفغتيل تساأأب اد هتيأر دقو؟ هيلا صوأ یهو : تلاقف

 بابلا اذه ءانثأ ىف ثيدحلا

 یضد وأ ىبأ نب هللا دبع تلأس » لاق ةحلط نع لو نب كلام انئدح بن وبأ اشو - ۰

 ىموأ : لاق ؟ اهب اورمأ وأ ةيصولا سانلا ىل بةك فيك: "تلقف .ال : لاقف ؟ نا ىموأ : امهنع هلا

 « هلل باتکب

 اياصولا لئاوأ ىف فوتسم هحرش مدقت « ىفوأ بأ نب هللا دبع ثيدح نورشملاو ىداحلا ثردحلا

 . "لوسر كرب ام » لاق ثراحلا نب و رع نع قاحسا ىبأ نع صوخالا وبأ انئدح ةبينق اشو - ۱
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 ۴ ةقدص لیبسلا

 لمج ل ىنلا لقث الد لاق سنأ نع تباث نع دا انك دح بروح نب نایلس شرم — £

 تام املف . مورلا دعب بركس كيبأ ىلع سيل : اهل لاقف « هابأ برك او : مالسلا اهملع ”ةمطاف تلاقف « ماشفت ر لص

 ةمطاف تلاق نفد املف . هاعنن ليرمج ىلا هاتبأ اي . هاوأم شودرفلا ةنج نم اد اي « هاعد ابر باجأ هاقبأ اي : تلاق

 ۲ « بارقلا لا لوسر ىلع اوت نأ كس وفن تباطأ « سنأ اي : مالسلا اهملع

 دقو " نيئمؤملا مآ ثراحلا تنب ةنوميم وخأ قلطصلا وهو ثراحلا نب ورع ثيدح نورشملاو ىنادلا ثيدحلا

 بركاو) هلوق ‹ ةمطاف نع سنأ ثيدح نورشملاو ثلاثلا ثيدحلا . اضيأ ایاصولا لئاوأ ىف قوتسم هحرش مدقت

 ىلع سيد را سفن ىف هلوقل بوصأ لوالاو « هابرك او » ىئاسذلا دنع تب اث نع ةلاضف نب كرام ةباور ىف ( هابأ

 ىفأ اب تلاق اهنأک ( هاتبأ اي ) هلوق . اهاهني ناكسا الاو كلذب اهتوض حفرت مل انآ لدي اذهو . مويلا دعب برك كيبأ

 ملا حتفب (ما وأم سودرفلا ةنج نم ) هلوق . تکسال ءالا و توصلا دلو ةبدنلل فل لاو ةين حنا نم لدب ةانالاو

 : ىلوأ كوالاو : لاق ء رج فرح ابنأ ىلع اهرمدكي «حیباصاا» نم ةخسل نع ىيطلا ىحو « ةلوصوم انآ لم هلوأ ىف

 هجوم لوالاو « «ةآرملا» ىف ىزوجلا نبا طيس كاذب مزج هاعن لی رج ىلإ با ملا لبق ( هاعنن ليربج ىل]) هلق

 دامح نع امهالكن الس نب ديعس قب رط نم ىليعامسإلاو مراع قيرط نم ىتاربطاا دازو نظلاب ةاورلا طيلختل ىنعم الف
 ةبلس نب دا# قب رط نم دواد ىبألو ؛ رمعم قب رط نه قارطلا هلام و « ءاندأ ام هبر نم 5 ءاتبأ اب , ثردحلا اذه ف

 ال » مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقب دارملا نأ معلا لهأ ىف دعي ال نم ضعب معز : ىباطخلا لاق « هب تباث نع امهالك

 هنآل ءیشب سيل اذهو « فالتخالاو نتفلا عوقو نم لع امل هتم ىلع ةقفش ناك هب ركنأ « مويلا دعب كيبأ ىلع برك
 ماعا و هدعب ءاج نم ىلا ثوعبم هنال ةمابقلا موي ىلإ ةيقاب اما عقاولاو « هتوم هتمأ ىلع هتففش عطقن: نأ مزلي ناك

 هدسج بيصإ اف ناكو ؛ توملا ةدش نم هد ناك ٠١ برك اب دارملا نأو « هرهاظ ىلع مالكا ااو « هيلع ضرعت

 سنآ ةياور نم اذهو ( خا سنأ اي : ةمطاف تلاق نفد الف ) هلو . مدقت اک رجآلا هل فءاضتيل رشبلاك مالالا نم

 نم مه هتفرع ام فالخ ىلع لدي هنال كلذ ىلع مهمادقإ ىلع میباتع ىلإ كلذب مالسا اهباع تراشأو . ةمطاف نع
 الإ « كلذب انسفنأ بطت مل : لوقي هلاح ناسا و امل ةباعر امبارج نع سنأ تكسو « هل مهتبحم ةدشل هيلع مهولق ةقر
 هنفد نم انيديأ اًنضفن امو » ديج دنس رازبلا هجرخأ اف كيعس وبأ لاق دقو . هال الاثتما هلعف ىلع اهانربق انا

 هودېع امع تريغت اهودجو مهنأ ديرب « هريغو یذمرتلا دنع سنأ نع تبا ثيدح ىف هلثمو « اب ولف ان ركنأ ىتح

 زاوج ثيدحلا نم دافتسيو . بيدأتلاو ميلمتلا نم هب مدع ناك ام نادقفل « ةقرلاو ءافصلاو ةفلآلا نم هتايح ىف

 اهرقأ هن ةح ابا نم سيل هنو هابآ بركأو د مالسلا اهیلع ةمطاف لوق لثع هراضتحا دنع علل عجوتلا ش

 عنمي ال اهب افصتم عیلا ناكاذإ ظافلالا كلت نأ هنم ذغؤيف « خلا هاتبأ او ١ ضبق نأ دعب اهوق امأو . كلذ ىلع

 « عنملا ف لخديف ام هفاصنا قّحتي ال وأ هفالخم نطابلل ق وهو ارهاظ هيف تناكاذإ ام فالخع « هتوم دعب ا۵ هركذ

 رهاظلا نال هدنسم ىندلوأ ناک نإو هناف : بقءتم وهو « سنا دنسم ىف اذه ةمطاف مالک ر كذ یزلا نأ يلع انه هبن و



 . یزاغلا باتگ <: ۱۵۰

 اهنع سنا ةياود ىف ركذي نأ هقغ ةمطاف مالک نم وه امن] ريخآلا نکل « هرضح هنأ

 ۱ هک وبا هب ملک ام رخ اپ - ٤

 ىف بیساا نب ديعس ىنريخأ ئ رھا لاق سنوی لاق هللا دبع ان دح دم نب رشب او ۴

 ES یرب یّتح ق ضجة م هئا ۲ حیح وهو لوقي ل یبلا ناكد تلا ةثئاع نأ معلا لهأ نم لاحر

 : لاق مث تيبلا فقس ىلا هرصب صخشأف ”قافأ مث « هيلع یشغ ىذا ىلع هسأرو هب لز اماف . ریخت" مْ تا

 : تلاق . حبحص وهو اند ناك ىذلا ثيدحلا هنأ تفرعو « ان رتخم ال أذا : تلقف . ىلعألا قیئزا مهلا
 007 0 ت ےس

 » یعالا قیفرلا مهلا : اهب ملكت ةلك رخآ ناكف

 اکو مزا نب ةورع مهنم مدقت دق « للعلا لهأ لاجر ىف بیسلا نب ديعس ی ریخآ » یرهزلا لوقو « هلبق

 لیقعلا جرخا دقو « هنوبد ىف وب نأو ةفالحلاب ىلع ىلا یصرآ ی ینلا نأ ةضفارلا هتعاشأ ام ىلإ تراشأ ةشئاع

 : لاق هنأ ناملس نع ةري ره ىلإ نع ناورم نب زيزعلا دبع قي رط نم ريبج نب ميكح ةمجرت ىف « ءافعضلا » ىف هريغو

 نمو . بلاط ىنأ نب ىلع معن : لاق ؟ كل نس لبا هدعإ لب نم هل نيب الإ این ثعبي مل هللا نإ هللا لو-راب تاق

 عضومو یص و لاو ؟ كيصو نم ها لوسراب تلف نابلس نع هءوق نم خايشأ نع ديما دبع نب رب رج قرط

 ةدبرب نا نع ىدابإلا ةعيبر ىلأ قيرط نهو . بلاط ىبأ نب ىلع یدمب هفلخأ نم ريخو لهأ ىلع یفلخو ىرس

 انأ هعفر رذ ی نع بئاسلا نب هللا دبع قبرط نهو 1 ىدلوو ىصو ايلع نإو ىصو ین لكل 4 هعفر هيبأ نع

 یباا ةافو اپ - ۵

 «ارشع ةنيدلابو « نآرقلا هيلع لی نيف رشع كب ثبآ لی ىلا نا ٠ مه لل
 [ ٤۹۷۸ : ىف هفرط - 416 ثيدحلا ]

 نع ريب نب ةوره" نع بامش نا نع ليقع" نع ثيل افلح فسوی نب هللا دبع شرح - 455
 ع 2 اع 53

 « نيتسو ثالث نبا وهو ىف وت قي هللا لوسر نا » اهنع للا ىضر ةشئاع
 ثم بيسملا نب دیم- ىنريخأو باپش نبا لاق

 هکع تبل ) لوق « ريثكىبأ نبا وه ( یح نع) هلوق ؟ تەقو نينسلا ىأ ىف ىأ ( لري ینا ةفو باب ) هلق

 الإ ٠ نيتسو اثالث, شاع هنأ هبةع ةشناع نع "یورلا ياخ اذه ( ارش ةنيدملاب و ؛ نآرقلا هيلع لزني نينس رشم



 ثيدحلا ۱۷-۱4۱4 ١١

 رثک او . بفانملا باتک نم « يي یا ةفص بابو ىف مدقالا سأأ ثيدح ىف هلثم لف اک رسكللا ءافلا ىلع لمحت نأ

 نع دمحأل هل مو « ساع نبا نع راع ىلأ نب رامع قيرط نم لسم هجرخأ ةنس نوتسو سم هنأ هرمع ىف ليق ام
 ىلع. لمح نأ الإ نيّتس شاع نوک ن أ ةاضتقم نال بابلا ثيدحل ریاغم وهو ۲ سابع نا نع نآرپم نب فسو

 سابع نبا نع رانید نب ورع ةءاور یضقم وهو نیم رآ و ثالث نبا ثعب هنإ لاق نم لوق ىلع وأ « رسكلا ء اغا

 ثبل , سابع نبا نع ةمركع نع ناسح نب ماشه ةباود قو , نیتسو ثالث نبا تامو ةرشع ثالث کم تكم هنأ
 باب » ىف ینعم دقو ‹ روا لوقا قفاوم اذهو « نيتسو ثالث نبا وهو تامو نيعبرأل ثمب و ةرشع ثالث كم.

 هنع ءاج - نوتسو ثالث وهو ب دوپشلا فأ اخ ام ةءاحصلا نه هنع ىور نم لك نإ لصاحلاو . « ب ىنلا ةرجه

 بيسملا نب دیعس مزج هب و « نیتسو اال شاع هنأ ةيواعم ىلع فل و « سأأو ةش *ءاعر سابع نبا مو « دويدملا

 نم نأ وهو « رخآ هچوب نییکسحا نيلوقلا نيب ليبسأا عمج دقو . اندنع تدثلا وه : : دحأ لاقو , دهاجمو ىعشلاو

 للا ٠ ىجيو حولا ةرتف دمإ ام ذخأ ارشع ثكم لاق نمو ؛ ةوبنلاب كلملا ه .اج ام لوأ نم دع ةرشع ثالث کم لاق
 ىف عقو نكلو « ىحولا ءدب ىف دمحأ مامالا خيرات نم هتلقن ىذلا ىعشلا ريخ ةعحص ىلع ینیم وهو ۰ رثدملا اہآ ای
 0 ىف جرخلا ىحولا دب ىف ةشئاع ثیدح ىلع مالكلا ىف هت وأ اک هفل اخ ام دعس نبا دنع سابع نبأ ثيدح
 شاع هنأ ةبش نب سمع هاور ام ذرذشلا نمو « یرهرلا ابلسدأ ىتلا ةداوزلاب قاعي ايف ىرهزلا نع رمعم ةباور نم

 نیتسو نیتنئآ شاع هنأ رخآ هجو نم رکاسع نا هاور اذکو « نيتسو اثالث غلبي لو نیتس و نيتنثا وأ ىدحإ
 عج دقو . لوقلا نم ذاش هنأ ررک ذلا بابلا ىف انيب دقو « ناضمر ىف دلو لاق نم لوق ىلع حصي اذهو « اه و

 طقف نوتسو ی رآ هنم جرخم هن ال رظن هيفو ؛ رسکلا ربج نوتسر س لاق نم نأب ةروهشلا تاياورلا نيب مهنضعب

 هلوقو « روكذملا دانسالاب لوصوم وه ( هلثم بيسملا نب ديعس یربخآ و باهش نبا لاق ) هلوق . كلذل هبنت نم لقو
 ليعامسالا هجرخأ دقو ‹ طقف نآملا لثااب دصقلاو ٠ هل.را وأ ةثئاع نع كاذب هثدح هنأ ديرب نأ لمت هلم

 الوصوم نوكي نأ تزوج دقو ۰ امنع هللا ىضر ةشئاع نع بيسملا نب ديعس نع ىرهزلا نع ی و قيرط نم
 ۱ دملا قو ؛ تررح اك نآلا هب ترفظ ىح مب ىنلا ةفص لئاوأ ىف ثيدحلا اذه تحرش امل

 نع دوسألا نع هاربا نع شعألا نع ”نايفس ان دح ةصيبق اشزو - 4400 ٭ تح - م
 6 ريعش نم ًاعام یی . نيثالث یدوپم دع ةنوهرم هعردو و *ىنلا قوت » تلاق اهنع هلا ىضر شاع

 زبملا فذح رنک الا اذک ( نيئالثب یدوج دنع ةنوهم هعردو ) هلوق . ةجر ريغب عبمجلل اذك ( باب ) هلوق

 ثيدح بساني وهو « هلاوحأ رخآ نم كلذ نأ ىلإ ةراشإلا انه هدارإ هچوو « اءاص نيثالث د هدحو لمتسلل و

 ایه رد الو ارائرد كرتي ل هنأ لوالا بايلا ىف ثراحلا ن ورم

 يف فوت ىذلا هضرم ىف امهنء هللا ىضر ديز نب ةماسأ لِي بلا ثدي ص - ۷

 لصالاب ضایپ (۱)



 ىزاغملا باتک - < ۱۳

 نع ةببةءن یموم انثدح "ناهلس ن لیضفلا نع ۳ نب ”كاحضلا ماع وبأ شی بس ۸

 ٌبحأ هناو « ةماسأ ىف مق نأ یتفاب دق : مب ینا لاق « هيف اولاقف ةماسا 8 یبلا "لمعتسا » هيبأ نع اس

 « “ىلا شانلا

 نا » امهمع هللا "یضر رع ن هللا دبع نع رانید ی هللا دبع نع الا« انثدح ليعامسا شرح - ۹

 نا : لاق ی هلا لوسر ماقف « هتراما ىف سانلا نمطف « ديز نب ةماسأ مهماع رو تس ثم هل هلا لوسر

 نمل ناك ناو ؛ ةرامالل يال ناك "نإ هللا ماو لبق نم هوبأ ةرامإ ىف نونمطتآ مک دقف هترامإ ىف اونطآ

 « هدعب “ىلإ سانلا بحأ نا اذه نا و « ىلإ سانلا *بحأ

 هنأ ءاج امل ةمجرتلا هذه فنصملا رخأ امن] (هیف فوت یذلا هضرم ىف دیز نب ةماسآ مب ىنلا ثعب باب ) هلوق

 وزه سانلا بدن « لب ىنلا ضرم لبق كلذ ءادتب | ناکو « نیموبپ قلب ینلا توم لبق تبسلا موب ةماسأ نيبجت ناک

 « شيجلا اذه كتياو دقف « لدخلا مهتطوأف كيبأ لتقم عضو» ىلا 2 لاقف ةهاسسأ اعدو « رفص رخآ ىف مورلا

 لور, أدبف . مف ثبللا لقأف مهب ۳1 كرفظ ناف « ربخلا قبست ريسملا عرسأو ؛مجلع قرحو « ىنبا لعاحابص رغأو
 نم ناكو « فرجلاب گو ةديرب ىلإ هعفدف ةماسأ هذخأف « هديب ءاول ةماسأل دتعف ثلاثا مولا ق همجو 2 هللا

 ةلسو ناعنآ نب ةداتقو ديعسو دءسو ةديبع وبأو رمعو ركب وأ مهم : راصن لاو ني رجابملا ابك ةماسآ عم بدتتا

 ركذ ا« بطغ و ىنلا ربخأ و « ربع هيلع درف ؛ یوزخا ةعيبر ىفأ نب شايع مهنم موق كلذ ىف ماكتف < ءملسأ نبا

 ا نأ دعي ركب وبأ هزه ةماسأ ى ثمر اوذفنا : ل:ةأ همجو رام للا لوسرب دّدشا مث مث ثيدحلا اذه ىف

 باعصآ صق دقو . اومنغ دقو الاس شيجلاب حجرو . هيبأ لتاق لتقو ۰ ام ىمأ ىنلا ةبجلا ىلإ ةليل نیرشع راسف
 دقو . هنع هللا ىضر ركب وبأ هزبج ءىث لواو. ر ىنلا اهزبج ةيرس رخآ تاكو . اهتصخلف ةلوط» ةصق ىزاغملا

 ام هرکذ ام دئتسمو ؛ ةماسأ ثعب ىف اناك رمعو ركب وبأ نوكي نأ رباعلا نبا ىلع درلا باتكىف ةيميت نبا ركنأ

 ةريسلا ف قع نبا هركذو . دان-] ريغب ةءوبنلا ةجرتا رخاوأ دعس نبا هركذو ىزاغملا ىف تن یدفاولا هجرخآ

 ليبس ىف زغا : لاقف ةءاسال دقعف سيخلا موي حبصأف ءاعب رالا موب هعجو مل هللا لوسرب ادب » هظفل و ةروبشملا
 نيرجابملا نم دحأ قبب ل د اف و ةصقا ركذف « شيجلا اذه كيلو دقف , كيبأ لتقم عضوم ىلا رسو ٠ هللا

 نخی نآ رکب ربآ ھا فاختسا نآ دمب یکی ربا چ او « رحو رک وپآ مهم ةوزغلا هل ىف بدتنا الإ نیل والا
 نم رک اسع نیا هجرخآ و یدفاولا رکذو « هب امزاج « مظتنلا » ىف ىزوجلا نبا هلك كلذ رکذ « نذأف ةماقالاب رمعل
 بسن نم لوقلا رشاب ىذلاو « ناهمنلا نب ةداتقو لسأ نب ةبلسو ادیت و ادعسو ةديبع ابآ رعو ركب ىبأ عم هقي رط

 مييف فالآ ةثالث تناكشيجلا كلذ ةدع نأ اضيأ یدقاولا دنعو « ةعيبر أ نبا شايع هتدام] ىف نعطلا مهلا

 تامعبس شیلا ةدع تناك و ةر ره ی نع ةيفو « شیرق نم هن امعیس



 ١و ۱0۷۳ - 4۱۷۰ ثيدحلا

 یا نبا نم ورع یتربخآ لاق بهو نبا ىنريخأ لاق نیم شرم 447٠١ بيس - ۸

 فحمل انمدقف «نیرجاپم نی "نم انج رخ : لاق ؟ ترج اه ىتم : هل لاق هنأ یحانّصلا نع ريما ىأ نع » بيبح

 ؟ ائيش ردّقلا ةليل ىف تمم له : تلق . سخ ام لَم "ىبلا انفد : لاقف ؟ ربا : هل تلق ؛ بكار لبفأت

 « رخاوألا رشملا ىف مبسلا ىف هنأ هب ئنلا نذؤم الب یخ « ممن : لاق

 نب دلم وه ريخلا وبأو « ديزي وه ( بيبح ىبأ نبا نع ) هلوق . ةمجرت ديذب عيمجلل اذک ( باب ) هلوق
 دواد ىبأ دنعو « ثيدحلا اذه ىوس ىراخبلا حیص یف هل سیا و « ةليسع نب نمحرلا دبع ها یحانصلاو ؛ هللا دبع

 تلق) هلق . همسا ىلع فقأ ۸ ( بكار لبقأف ) هلق . قيدصلا ركب ابآ فلخ م هنأ یحانصلا نع رخآ هجو نم

 ال ام مايصلا باتک ىف ردقلا ةليا ىلع مالكلا مدقت دقو « ىعانصلا هل لوقملاو ديخلا وبآ وه لئاقلا؟ ( تعم له

 هيلع عبقنلا ىف دي زم

 ۱ لك ینا ان ک. بسا - ۹
 هللا ىضر مقرأ نب ديز ”تلأس ١ لاق قاحسإ ىبأ نع ”ليئارسإ انثدح ءاجر نب هللا دبع انشر - ۰۱

 « ةرشع مسن : لاق ؟ بلا ازغ م : "تاق . ةرشع میس : لاق ؟ كي نا رلوسر عم توتزغ ک : هنع

 لاق هنع هللا يضر هارتلا انئدح قاحسإ يأ نع ليئارسإ انثادح هاجر نب هللا دبع شرم - ۲۷

 « ةرشع "سخ هالي "یبلا عم توزغ »

 نع ناماس نب رمتعم انثدح لاله نب لبن نب دمت نب دجا ان دح .نسحلا ن دمحأ لص -- ۲۳
 ۰ - ۳ ۳ ۳ ۳ اب هه 1

 « ةرزغ ةرشع تس ل هللا لوسر مم ازغ لاق هيبأ نع 1 ةديارب نبا نع سميك

 . لوأ ىف مالكلا مدقت دقو « هب هأدتبا ام وحنب یزاغلا باتك ىراخبلا مخ ( ین ازغ مك باب ) هلوق

 ةرشع سه ىلا عم توزغ » لاق ءاربلا كثيدح قعت] ىلأ نع انهدازو . مقرأ ن, ديز ثيدح ىلع ىزاغملا

 هلوق . امهریغو ءاربلاو مقرأ نب دیز لأسف يلب ىنلا تاوزغ ددع ةفرعم ىلع اصيرح ناك قمحإ ابآ نأكو «ةوزغ . ٠

 ىراخبلا ىف هل سيل « ظفاحلا یذمرتلا ارغصم ةدحومو نوئلاو مجاب بدينج نبأ وه ( نسحلا نب دحأ انثدح (

 نم ليعامسالا ةياور فو « رفعج نزو ةلمبمب ( سموك نع ) هلق . ىداخبلا نارقأ نم وهو « ثيدحلا اذه ىوس
 5 ایش ةدب رب ن نايل سل ىراخيلا جرم لو هللأ لیع وهد م ناو «نسحلا نب سمهك تعج» رمتعم نع رخآ هجو

 دما نع سم هجرخآ اذکو دما دنسم ىف عقو اذك ( ةوزغ ةرشع تس عيب هللا لوسر عم ازغ لاق ) هلو

 كرا نع امن ثيداحالا كلت ىراخإأ جرخأ خویش نع ملم اجرا یل ةعبرألا یبداح لا دحأ وهو « هسفن

 لس جرخأو . درفم ءزج ىف اهتدرج دقو « ثيدح ىتئام ند رکا ىراخيلل مال ادم نم عفوو. ةطسا وب خویشلا

 « نامت ىف اهتم لتاق ةوزغ ةرشع عسن يب هللا لوسر عم ازغ هنأ هيبأ نع ةديدب نب هلل ديع ند رخآ هجو نم ای

 یرابا جف « ۸ ج ۲ -- م



 یراغلا بانک - ۽ ۱9

 اپیعوتسا دقو ۰ نيعبس نم برقتف ایارسلا امآ و . یاوزغلا ددع ريرحتو كلذ هيجوت یزاذلا لوأ ىف مدقت دقو
 ملعأ هللاو « لاق اک وهو ةئام ایارسلا و تاوزفلا عومجب نأ ىاطلغم طخ تأرقو . تاقبطلا ىف دعس نب دمع

 . اثیدح نیتسو ةثالثو ةثامسمخ ىلع امکح ىف امو ةءوفرملا ثيداحألا نم یزاغلا باتنك لمتشا : ( ةمتاغ )

 « ثيداحأ ةرشعو ثيدح ةئامعبرأ یضم ايفو هيف اهتم رركملا ءلوصوم قابلاو اثیدح نوعبسو ةنس اهنم قاعملا
 دوعسم نبأ ثیدح : یهو اثيدح نيدسو هلال یوس ابحي رخت ىلع ملم هقفاو « اثيدح نوسمخو ةثالثو ةئام صلاخلاو

 تدحو « ردب نع نینمژاا نم نودعاقلا یوتسی ال » سابع نبا ثيدحو « ادمشم دوسالا نب دادقلا نم تدهش »

 ىل] هببجوت ىف رع نبا ثیدحو « رهاظو زراب و اردب ىلع دوش » ءاربلا ثيدحو « ةموصخلل وي نم لوأ انأ » ىلع

 لضف ىف عفاد نب ةعافر ثيدحو « اردب دوش هوبأ ناكو ريكبلا نب ساي] نب دمع ثيدححو « ایردب ناكو ديز نب ديعس
 ىبأ ف سذأ ثيدحو « رذب موي برملا ةادأ هيلعو هسرف سأرب ذخآ ليرجج اذه » سابع نا ثيدحو « ردب لهأ

 عيبرلا ثيدحو ردبب ديعس نب ىصاعلا هل: ىف ريبزلا ثيدحو ؛ یحاضالا ىف نامعنلا نب ةداتق ثيدحو «یردبلا ديز

 ثيدحو . «ةصفح تعرأت» ريع ثيدحو « فینح نب لبس ىلع هريبكت ىف ىلع ثيدحو « فدلاب برضلا ىف ذوعم تنب

 ماعطب ىتأ هنأ فوع نب نمحرلا دبع ثيدح « ىدووهلا حفار ىلأ لتق ىف ءاربلا ثيدحو « نوعظ» نب ةمادق عمر مع

 ثيدحو «ةزح لتق ىف یثحو ثيدحو « فحاصلا خن نيح تبأ# نب ديز ثودحو < ريمع نم بعصم للتق لا

 رع نبا ثيدحو « هيف ثراحلا تنب ثيدحو « ىدع نب بيبخ ةصق ىف ةريره ىبأ ثیدحو « ةلبسم لتق ىف رمع نبا

 لص » سابع نبا ثيدحو « موزفن نآلا» درص نب ناماس ثيدحو « ةملس نإ بییح عم هتعوبفطزم هيف و ةصفح عم

 « لسم قلعم داعنآ ىف مساقلا ثيدحو « قلعم هيف راج تمدح و « قاعم هيف یسوم ىبأ ثبدحو «درق ید فوخلا

 تنب ثيدحو « نوهلاصلا بهذب و سادرم ثيدحو < ةيبردحلا شب ىف ءارلا تبدحو « قلولا ىف ةشإاع ثيدحو

 « را موم ف رهاز ثيدححو « انثدحأ ام ىردن ال و ءاربلا ثیدحو ٠ اب دوپش ىف اعم رم ثيدحو « فافخ

 كثيدحو « اغالب ةثاثملا ىف ةداتق ثيدحو «رتولا ضةأ ق وربع نيذئاع ثردح و. دوجسلا ف سرآ نب نايهأ تیدحو

 ثيدحو  هیف رع نبأ ثيدحو , ربيخ رم ىف ةشئاع ثيدحو . ةسل ایطا ف سنأ تیدحو « ربیخ موي برضلا ىف ةباس

 حتفلا ةصف ىف ةورع ثيدحو ؛ ءاكيلا ىف ةحاور تاب ةرمع ییدحو < هيف ديلولا نب دلاخ ثيدححو «ةتوم ف رع نبا

 « هيبأ نع هثبدح هبفو « ةالصلا ىف ةلس نب ورمع ثیدحو « هبجو حسم ىف ةبلعت نب هللا دبع ثيدحو : لسم

 ىدوهلا ةصق ىف ةدر یآ ثيدحو « ةعذج ىن ةصف ىف رمع نا ثيدحو  نیح ةيرض ىف ىفوأ ىبأ نبا ثیدحو

 هيفو « نملا ىلإ هثعإ ىف رب رج ثيدححو « هيف ةديرب ثيدحو « ةيراجلا عم ىلع ةصق ىف ءاربا ث!دححو « لسم دترملا

 هثيدحو ؛ بجر ىف ىدراطعلا ءاجر ىبأ ثيدحو « ےک ىنب دنو ىف ديبزلا نب هللا دبع ثيدحو « ورمع ىذ نع هتياور

 » اورفكذا یلسأ» ريع عم یدع ثیدحو < ةمقاع ةءارق هيفو بابخ عم دوعس» نبأ ثیدحو « ةلبسم ىلا انررف

 عم سفأ ثیدحو . ةيوبنلا ةافولا ىف سابعلا عم ىلع ثيدحو «ةأما ۸مآ اولو موف حلفیال » ةركب ىبأ تيدحو
 هان ركذ ام ريغ ارثأ نوعب رأو نانثا نيعباتلاو ةباحصلا نع راثألا نم هيفو . ردقلا ةليل ىف لالب ثيدحو « هيف ةمطاف

 ۱ لعا لامتو هناحبس هقاو . عفرلا كح هل ام دنسلا ىف



 ۱9۵ ۱ ريسفتلا بانك

 مو ميلملاك دحاو ین حارلاو میحرا  ةمحرلا نم نا : ميحرلا نج را

 . ةلمسبلا هريغ رخأو « نآرقلا ريسفت باتكو رذ نا ةءاور ىف ( ريسفتلا باتک - محرا نمحرلا هللا مس ) هلو

 هرسفأ دیدشتل اب هترسفو « ارسف هرسفأ فيفختلاب ءىثلا ترسف : لوقت « نايبلا وهو رسفلا نم ليعفت ريسفتلاو

 اهتنكر اذإ سرفلا ترسف نم وه : ليقو ۰ ةلملا فرعيا ءاملا ىلإ بيبطلا رظن رسفلا لصأو . هتنيب اذإ اريسفت .
 رفسأ هنمو < هجو فدكاذإ رفس : لوقت « ذیجو بذك رفس نم بولقم وه ليقو . اهرصح قلطنيل ةروصحم

 دا رلا نایب وه ريفا لمقو . ینمع امه : ةفاط و ةديبعوبأ لاق « لیوأتلاو ریسفتلا قاوفلتخاو . ءاضا اذإ حبصلا

 . دیحوتلا باتک رخاوآ ىف هتطسب دقو « كلذ ريغ امهنيب قرفلا ىف ليقو , ینعلاب دارلا نایب وه ليوأتلاو « ظذللاب
 هفصوف اذه لعو « فاطالاو ةقرلا ةا ةحرلاو , ةمحرلا نم ناقتشم ىأ ( ةحرلا نم ناعسا مي>رلا نحرلا ) هلوق

 ؟ نمرلا امو مهلوقل اقتشم نمحرلا سيل : ليقو . تاذ ةفص ال لعف ةفص یهو « هدابع ىلع هماعن] نع زاجم ىلاعت هب

 ريغ ءاج هنآل ةباغلاب لع وه , ليقو ؟ نمحرلا نمو : اولوقي مل اذغو « فوضولاو ةفصلا اولمج مهنأب بيجأو
 وأ هللا اوعدا لق ) ( نحراا اودجا مهل ليق اذاو ١ © ىوتسا شرعلا ىلع نمحرلا إل هلوق ف فوصومل عبات

 نوكيال نأ عبات ريغ هيجم نم مزلي ال هاب بقمآو . كلذ غو ( نحرلا ىلإ نيقتملا رشحت موب إل ( نحرلا اوغدا
 اذه ( ملاءااو مياعلاک دحاو ینعع محارلاو مبحرلا ) هلؤق . هتفص .اقبإو هفذح زاج لع اذإ فوصوملا نال . ةفص
 لیعف ةغيص درت دقو « لعافلا ینعم ىلع دئاز اهانعف « ةغلابملا غيص نم ليعف ةغيصفالإو « ىنعملا لصا ىلإ رظنلاب
 نآ لمتحم و ءثودملا ىلع لدي هناف لعافلا درج فالخ « توبشلا ىلع انا الدل ةدايز اضيأ انو ۰ ةمشلا ةم ملا نعم

 محرلاو نمحرلا له فلتخاو . هنع زرتحاف لوعفم ىنعم درب دق هن 9 لوعفم یمعال لعاف ینمم اليعف نأ دارملا نوكي

 ةرخالا محدد ایئدلا نمحر ومف قلعتلا بسح ةر افم امهنب وأ ؟ اديك أت امهنيب عمل مدنلاو نامدنلاک دحاو ینعع

 . لوانتی هنا غابأ نمرلاف ىرخأ ةجم رباذتلا وأ ؟ نمؤاا صخت ةرخالا فو رفاكلاو نمؤملا ممت ايندلا ىف هتمحر نال
 ليقو . قدام لوانةیل ةمتنل کن وکیل ميحرلاب فدرأو . ابضغ اتما اذإ نابضغ نالن لوقت . اغوصآ و معنلا لئالج

 ءاطع قيرط نم ربرچ نیا یورو . ةفلتخم امف ةغاابملا ةبج نأ قيقحتلاو « لیمف ةفیص هيضنقي امل غلبأ حر
 « هللا الإ دحأ ام فصوب مل هناف موتلا عطقل محرلا ظذلب ءىج ةمليسك نمحرلاب ىمست امل هللا ريغ نأ ىناسارخلا
 نأ بلعثو را نع يرد ام ذاشلا نمو « بشن لأي ملاذا محرلاو ىطغأ لثس اذا نمحرلا : كرابملا نبا نعو

 نکل نیناربعلا ناسنا و دجو دقو « امهريغو جاجزلاو یراینالا نبا هفعض دقو « ىبرع ميحرلاو ىناربع نمحرلا
 ۱ لعأ هللاو . ةمجملا ءاخلاب

 ۱ باتكلا ةمئاف ىف ءاجام بيس -۱
 ةالصلا يف اپا رق دین و « فحاصلا ىف اهباهکب تیپ هنأ باتک ۲ ما تيعسو



 ريسُمتلا تات د 1 ۱ ۱۶۹

 تست ا

 نيبساحم نينيدم « باسحلاب نيتدلاب : دهام لاقو . نادت نير اك : "مشلاو ريما ىف ءازجلا نیتهاو

 هطرشب دييقتلا عم « كلذ نم معأ وأ ؛ ريسفتلا نم وأ « لضفلا نم ىأ ( باتكدلا ةحتاف ىف ءاج ام باب ) هلوق

 ىف اهتءارقب أدبيو « فحامملا ىف اهتباتنكب أدبي ) ةزمملا حتفب ( هنأ باتكلا ما تيمسو ) هلوق . هجو لک یف

 مأ یمس هلل دما نأ اهنم : ءامسأ نآرقلا روسل و » هظفل نكل « نآرقلا زا ١ لوأ ىف ةديبع ىفأ مالک وه (ةالملا

 هن ال باتکلا ةحتاف اهل لاقیو . ةروسلا لبق ةعكر لك ىف اج ًارقیف اما رقداعتو « نآرفل لو قف امأديب هنال باتکلا

 مأ تيم : هريغ لاقو . فنصملا هرصتخا اء دارا نيبت اذهو . ىهتنا « ميجلا لبق بتكتف فحاصملا ىف ام حنفی

 ضعب لاقو . امت نم تبحد ضرألا نآل ىرقلا مأ کم تيمس هنمو « هلصأو هؤادتبا ءیشلا ما نال باتکلا

 رظنلاب لاق ام هجتي هنأ باوجلاو « باتکلا مأ ال باتکلا ةحتاف اهتيمست بسا ام أديب امنأب لیلعتلا : حارشلا

 دیعتلا و ىلاعت هللا ىلع ءانثا نم نآرقلا ىف ىتلا یناعلا ىلع اهاهتشال نآرقلا ما تيمس ليقو « دلولا أديم مالا نأ ىلإ

 داسعملاو أدبملا ركذ ىلع اهاتشاو « لعفلاو تافصااو تاذلا ركذ نم امف ام ىلعو « ديعولاو دعولاو ىبهلاو مال

 هبقمتو « باتكلا مآ ةحتافلا هيمست ةيهارك دلع نب قب امبقفاوو نيريس ناو نسحلا نع لیپسلا لقت و . شامااو

 نآرقلا مآ د اعوفرم ةريره ىبأ ثيدح رجحلا ريسفت ىف ابو « كلذب اهتيمست بابلا ثيدح ىف قايسو : تلق . لیپساا

 « مألا ظفل دنع فقو كلذ هرک ىذلا لعلو  باتکلا مآ و نآرقلا مب امتیمست نيب قرف الو « ىناثملا عپسلآ یه

 ةيفاشاو ةيفاولاو تكلا : یرخآ رانآ نم تعج یرخآ ءامسأ ةحتافللو . هنود ام حاط صللا تبث اذاو

 هلق . ءاعدلأ ةدوسو رکشلا ةروسو ساسالاو ءافشلا ةروسو ةالصلا ةروسو هي دحلاو دحلا ةروسو ةيفاكلاو

 : لثملا ىف لاقي « ءازجلاو باسحلا نيدلا : لاق اضيأ ةديبع ىب آ مالک وه (نادم نيدت اک . رشلاو ريخلا ف .اوجلا ندلا)

 نع ةبالق ىفأ نع بوبأ نع رمعم نع قازرلا ديع هج رخأ عوفرم ثيدح ىف اذه درو دقو « یبتنا ٠ نادت نيدن اک

 . وقوم ءادردلا بأ نع ةبالق بأ نع اضيأ دانسالا اذ قاررلا دبع هاورو . تاق هلاجر لسم وهواذوب عَ ینا

 لاو ) هلق , هفعضو ىدع نا هجرخأ ريع نبأ ثيد> نم لوصوم دهاش هلو. ءادردلا ايأ كردي مل ةبالق وأو

 ىلامآ هلوق ىف دهاجم نع روصنم قي رط نم ريسفتلا ىف ديمح نب ديع هلصو (نیمساحم نینیدم . باساب نيدلاب : دهاجم

 ىلاعت هلوق ىف دهاجم نع حیج ىلأ نب نع رمع نب ءاقرو قيرط نمو . باس اب : لاق ( نيدلاب نوب نکن لب الك إل

 نم ۶ احلا هجرخأ ةباحصلا نم سان نع افوقوم ءاج لوألا رثألاو . نییساحم ريغ ( نينيدم ريغ متكنأ الولف ١

 وه : لاق 1 نيدلا مو كلام ر ىلاعت هلوق ىف ةباحصاا نم سان و دوعسم نبا نع ىتادمطلا ةرم نع یدسلا قيرط

 ربقلاو ةعاطااو قاخلاو لاحلاو کسلاو لمعلاو ةداعلا اتم : ىرخأ ناعم نيدلل و . ءازجلا موب و باسجلا موي

 اهرکذ لوطي كلذ دهاوشو « ةسايسلاو عرولاو ة-عيرشااو ةلملاو

 مصاع نب صفح نع نح لا دبع نب بب ىنث"دح لاق ةبعش نع یح ان لح د دسم او - 4

 ىنإ هللا لوس راي : تلقن « هجا 0 هک نا ةلوسر ینامدن دجسملا ىف یلصا ؛تنک» لاق یلملا نب دیمس یآ نع

 كنيلعأل : ىل لاق مث ؟ ( اعد اذإ لوسرالو ل |وبيجتسا ) : [ لاغنألا ۲: ] هللا لقي ملأ : لاقف « ىَّلصأ تنك

 لقت ملأ : هل تلق جر نأ دارأ الف « یدیب ذغأ مث دجسلا نم جرخت نأ لب نآرقلا ىف رسا ملظعأ یه ةروس



 ۱۰۷ 41۷4 فيدحلا

 « هتينوأ ىلا مظملا ثآرقلاو ین عبسلا یه (نیلاها بر هلل دجلا) : لاف ؟نآرفلا ف ةروس مظعأ ىه ةروس كدلعأل

 [ ۰۰۰۱۰ 1۷۰۲« 4۱0۷ : ىف هنارطآ ۷4 ]

 نن صفحو ۰ یراما الا فاس ن بيبخ نبا ىأ ( نمحرلا دبع نا ) رفصم ةمجعملاب (بيبخ ىنثدح) هلوق

 عام لافنالا ريسفنتهف ىقأت یرخآ باور ىف نيب ( ىلعملا نب دیعس ی نع )هل , باطخلا نب ربع نبا ىأ مصاع

 یف فلتخاو . ثيدحلا اذه ىوس ىراخبلا یف اذه ديعس فال سولو ؛ دیم ىبأ نم هل صفحو صفح نم هل بيبخ

 هيبأ مسا سوأ لب ليقو « سوأ : ليقو « هلبق ىذلا ىهوو ربلا دغ نبا هاوقو ثراحلا : لیقو « عفار : ليقف همسا

 عبدأ ةنس هتافو ربا دبع نا خرأ و « ةرجهلا نم نيعبسو عب را وأ ثالث ةئس ديعس وبأ تامو «هدج لعلاو

 ىلازغلا بسن ( امهدحا ) : ثيدحلا اذه دانساب ناقلعتی (.ناهینت ) ةب احصلا ىف یاتک ىف هتنيب رظن هيفو « نیعجسو

 ¢ لغلا نب دعس وأ وه الو « مو ردو یردذا دیعس یی ال ةصقلا هذ مه ىواضيبلا هعبتو یزارلا رخفلاو

 نع هدائسإ ىف دازف دانسالا اذهب نمحرلا دبع نب بيبخ نع ذاعم نب دمع نع ثددحلا !ذه ىدفاولا ىور ( امهناث )

 اذا فيكف درفنا اذإ فعضلا ديدش ىدقاولاو « حصا حيحصلا ىف ىذلاو « بمك نب ىبأ نع ىلعملا نب ديعس ىبأ
 نم روكذملا ثيدحلا ومن جرخا اكلام ناف ثيدح ىف ثيدح هيلع لخد ىدقاولا نظأو . لووجب هخيشو « فلاخ
 ىنأ ىدان ۳9 ىلا نا د صاع ىلوم ديعس ىنأ نع نمحرلا دبع نب ءالعلا نع : لاقف بمک نب ها ركذ هيف رخآ هجو

 هچرخآ هللذ کو « هادان ۲و ينلا نا بک نب ىبأ نع ديوس ىبأ نع » لاق نم كلام نع ةاورلا نمو « بەك نبا

 ىرامت ىبام للملا نبا ناف « ىلعملا نب ديعس وبأ وه ءالملا خيش ديعس ايأ نأ نظ ثيح ںيئالا نبا موو « مكاحلا
 قیرط نم ىذمرتلا هجرخأ ءالعلا ىلع هيف فاتخا دقو « شيرق ىلاوم نم کم ىعبات كلذو « ىندم مفت أ نم

 قبرط نم ةزخ نیاو هاربا نب نمحرلا دبع قبرط نم دمحأو مشاقلا نإ حور قيرط نم ىئاسنلاو ىدرواردلا
 ۲ بمک نب ىنأ ىلع مقر ىنلا جرخ » لاق هنع هللا ىضر ةريره ىنأ نغ هيبأ نع ءالملا نع ميلك ةرسيم نب صفح

 نع امهالك ةبعش قيرط نم ام لاو رفعج نب ديلا دبع قيرط نم ةيزخ ناو ىذمرتلا هجرخأو . ثيدحلا ركذف
 ۱ کلا هجرخآ دقو «ةرب ره نآ دنسم نم هن وك یذمرتلا حجرو « هنع هللا ىضر ةريره ىبأ نعد لاق نکل هلثم ءالملا

 « یذمزلا هحجر ام ىوقي ام وهو « بمک نب فآ یدا لر ینلا نا د ةررره ىنأ نع جرعألا قيرط نم اضیآ
 نيش دحلا رخ فالتخال كالذ ىلإ ريصملا نيعتيو ىلمملا نإ ديعس ىباألو بعك نب یال تعقو ةصقلا نأب قمبلا عمجو

 لافنآلا ريسفت قداز (هبنجأ لف غالب هللا لوسر ىناعدف دجسملا ف لصأ تنكر هوق . هنیبأس اک امبقایس فالتخاو
 نب ىبأ لغ هل هللا لوسر جرخ » ةريره ىبأ ةياود قو« هتبنآ مث تيلص ىتح هنآ لف » ةيعش نع رخآ هجو نم

 . هللا لوسراي كيلع مالس : لاقف فرصفا مث « ففخ لص مث , هبحي لف تفتلاف ىبأ یا : لاقف یلص وهو مک

 ةريره نأ ثيدح ىف ( اوبیجتسا ىلاعت هللا لقي ملا ) هلق . ثيدحلا « ىبيجتال نا كتوعد ذإ كعنم ام كح و : لاق

 ءاش نا دوعأ ال « هقا لوسر اي لب : تلقف ؟ ةيآلا لوسرللو هلل اوبیجتسا نأ ىلإ هللا ىحوأ ايف دجت سيل وأ »
 هلل اوبيجتسا هللا لقي مد هلوق وهو . اريخأتو اميدقت بابلا ثيدح ىف نا ىدوادلا نغ نینلا نبا لقن : (هیبنت) . هللا

 باطخلا اذه نع جراع ةالصلا ف وه نم نأ لوأ هن أكف : لاق « ةالصلا ف تنک ه ديعس یبا لوق لبق « لوسرالو
 هن أو ءهكرتب ءرملا ىصعي ضرف ةالصلا ىف راک ین ةباج] نأ ديلولا وبأو بأم ولا ذيع نايضاقلا لوأت يذلاو : لاق



 ريسفتلا باتك- 0۵ ۱9۸

 لوق وه ةيكلا املا نم نادضاقاا هيلا حج امو ‹ هيلع ليلد ال ىدوادلا هاعدا امو : تلق . و ىنلاب صنع مح

 مظعأ یه ةروس كنالعآل ) هلق ۰ ال مأ ةالصلا لطبت له ةباجإلا بوجوب موق دمإ مدنع فالتخا ىلع ةيمفاشلا

 نا بحتأ ةريره بأ ثيدح ىفو « نآرقلا ىف ةروس مظعا كندءال » لافنالا ريس فت ف حور ةياود ىف ( روسلا
 اماوث نأ ءانعم نينلا نا لاق « املثم ناقرفلا ىف الو دوبزلا ىف الو ليجنالا ىف الو ةاروتلا ىف لزني مل روس كيلعآ
 نآل « ةعاجو ىرعشالا كلذ حنم دقو « ضءب ىلع نآرفلا ضءب لیضفت زاوج ىلع هب لدتساو . اهريغ نم مظعأ

  لضافتلا ىنعم نأب كلذ نع !وباجأو « امف صقن ال همالکو هتاف مو هللا ءاممأو لضف لا ةجرد نع صقات لوضفلا

 ليضفتلا ديؤير « ةفصلا ثيح نم ال ىن اعلا ثيح نم وه 4 لیضفلاف  ضعب باو نم مظعأ هضعب باوث نأ

 ىف سابع نيا نع ةحلط ىنأ نب ىلع قيرط نم متاح ىبأ نبا ىور دقو ( اباثم وأ اهنم ريخي تأن إل ىلاعت هلوق

 ريدقتلاو « ريخأت و دقت هيف : لاق نم ىلع ب قمت اذه ىفو « ةعفرلا و نفرلاو ةعفنإلا ىف ىأ ( اهتم ريخ تأنإ هلرق

 ( اماثم وأ ) بابل ةيآ ىف هلوق نكل ( اهنم ريخ هلف ةئسحلاب ءاج نما) ىلاعت هلوق ىف ليق اك وهو « ريغ اهنم تان
 و ینادح » ةريره نآ ثيدح ىف داز ( یدیب ۲۹ مث هل ۳ معا هللا و : دمتعملا ومف < لرألا لاتحالا حج رب

 تاق » ةر ره ىبأ ثيدح ىف (ةروس كنملعال لقت ملأ ) هلق . « ثيدحلا ىضقني نأ لبق بابلا خلبي نأ ةفاخم أطابتأ

 : لاق ) هل ٠ باتکلا مأ هيلع تأرقف ؟ ةالصلا ىف أر قت فيك : لاق ؟ ىنتدعو دق ىتلا ةروسلا ام هللا لوسراب

 بر هق دما ىه : لاقف » لافنالا ريسفت ىق ذاعم ةياور ىف ( يظملا نآرقلاو ىناثملا عيسلا ىه نيملاعلا بز هق دلا

 نآرقلاو ىناثملا عبسلا امن] : لاقف » ةريره نأ ثيدح قو « هتيتوأ ىذلا ميظعلا نآرقلاو ىناثملا عبسلا « نيملاعلا

 دقو . ةحافاا ىه ( ىناثملا نم اعبس كانينآ دقلو إل ىلاعت هلوقب دارلا نأب حرصت اذه ىفو « هتیت وآ ىذلا ميظعلا

 رخآ ىلإ ةرقبلا لوأ نم روسلا ىأ « لاوطلا عبسلا ىه یناثلا عبسلا نا » سابع نا نع حیح دانساپ قاسنلا یور
 نب ديعس لوق وهو « تأيآ عبس ةحئافلا نآل یالا عسل اب دارلاف لوألا لعو . سنوي ليقو « ةءارب مث فارعالا

 « لات هللا ىلع اهب ىثي اال ليقو . دامت ىأ ةمكر لك ىف یت اهنال ليقف « ىتاثم» اهتيمست ىف فلتخاو . ريبج
 تسال محرلا نمحرلا هلا مب نأ ىلع ليلد هيف : نيتلا نبا لاق « املبق نم ىلع لزتت مل ةمآلا هذط تياثتسا اهنال ليقو
 1 ةب الا « نيملاماا بر هق دا د دارا ول هنأ هدد وی و ؛ ةروسلا دارأ هنال هريغ سكعو « لاق اذك « نآرقلا نه يآ

 نم نيملاعلا بر هلل دملاو ٠ ةروسلا اج دارأ هنأ ىلع لدف عبس اهل لاقي ال ةدحاولا ةيآلا نال ىناثملا عبسلا ىه لقي

 لاق « نیلاعلا بر هلل داب ةالصلا نوحتتمي اوناک : لاق سذأ ثيدح ىف یعفاشلا لبوأنل ةوق هيفو « ابتا
 ‹ نيملاعلا بر هلل دلا ىمست الو <« هلل دا ةروس یمس ةروسلا هذه نأب بةءثو « ةروسلا دارأ , یعفاشلا

 لامعتس] هيفو . هتباجإ ريخأت ىلع ىفاحصلا بناع هنال روفلا یضتقب ىمآلا نأ هيفو « بقعتلا اذه دري ثيدحلا اذهو
 صاخلا نأو « هاضتقم عيمج ىلع ىرحي نأ مومعلا ظفا عج نأ هيف : ىناطخلا لاق الک لاوحالا ىف مومعلا ةغيص

 هنم یئتسا مث ۰ مومملا ىلع ةالصلا ىف مالکسا مرح عراشا نال ٠ صاخلا ىلع الزنم ماعلا ناك الب ات اذإ ماعلاو

 نم ةعاج هب حرص اذگه . ةالصلا دسفت ال 2 ینلا ءاعد ىلصملا ةباجإ نأ هيفو . ةالصلا ىف 2 ىنلا ءاعد ةباجإ

 « لصم ريغ وأ اءلصم بطاخلا ناك ءاوس اقلطم ةبجاو هتباجإ نوکن نأ لاتحال ثح هيفو . مريغو ةيمفاشلا

 جرخولو ةباجإلا بحت نأ لمتحیف , همزلتسي ام ثيدحلا نم سيلف جرخم الوأ ةالصاا نم ةباجالاب جرخم هنوكامأ



 بیا ۷ - 0۷0 ٩

 به ىح معأ رهام لمشي وأ ءادنلاب کلا اذه صتخم لهو . ةيعفانلا ضعب حنج كلذ لاو« ةالصلا نم بيجا
 نآرقلاو) هلوق . كلذك ناكنيديلا ىذ ةصق ىف ةباحصل ةباجإ نأب نابح نبا مزج دقو . ثح هيف ؟لأس اذإ هتباجإ
 یه ةعتافلا نأ لع ةلالد « هتيتوأ ىذلا مظملا نآرفلاو ىناثملا عبسلا ىه » هلوق ىف : ىباطلا لاق (هتينوأ ىذلا ميظملا
 هلوقك ليصفتلا فمع ءىجت ىنلا یه امئإو « نيئيشلا نيب لصفت ىتلا ةفطاعلاب تسيل واولا ناد « ميظعلا نآرقلا
 هلوق نوكي نأ لاتحال ثح هيفو . ىهتلا ( لاكيمو ليدنجو هلسرو هتيكئالمو ) هلوقو ( نارو لخنو ةف )
 « ىناثملا عبسلا یه هلوقب ىهتنا ةحتافلا فصو نوكيف الثم ةحافلا دعب ام ريدقتلاو را فوذع € مظعلا نآرقاو)
 .نآرقلاو : ريدقتلا نوکب و « ةيألا مظنل ةياعر كلذ رك ذو ةحنافلا ىلع داز ام ىأ « يظعلا نآرقلاو » هلوق فطع مْ
 ةيكم ةحتافلا نأ ةحتافلاب ىئاثملا عبسلا ريسفن نم طبقي : ( هییفت ) . حافلا لع ةدايز هتيتوأ ىذلا وه ميظعلا
 اتافنا ةيكم رجحلا ةروسو « اه هلوسر ىلع نتما هناحیس هنأ ةلالدلا هجوو . دهاجم الخ « روبجلا لوق وهو
 « هلوق فالخ لع ءایلعلا نال  دهاجب نم ةوفه هذه : لضفلا نب نيسجلا لاق « الع ةحافلا لوزن مدقت ىلع لدف

 مهضعإ نأ یطرقلا کحو « راسي نب ءاطعو یرهزلاو ةزيره ىبأل كلذب لوقلا بسنق نيرخأتلا ضعإ برغأو
 .لع نب نیسح نع ءاج نکل « عامجالا هيف اولقن و « تايآ عبس ةحتافلا نأ ىلع ليلد هيفو « نيترم كتلزن:اهنأ عز
 3 ماع تمعن آ 2 دعو اهدع هنآل تابآ نام امآ دیبع نی وری نع و ؛ لس لا كعب هند تابآ تس اهنأ نما

 لاوقالا برغآ اذهو ( دبمن كابإ ) دعو اهدعي | ليقو

 ( نیلاضلا الو مهيلع بوضنلا ريغ زا با  ؟
 هللا ىضر ةريره ىبأ نع ملاص ىبأ نع ی نع كلام ان ربخأ فسوب نب للا دبع شرم - ۵

 قفاو نف . نير : اولوقف ( نيلاضلا الو مهیلع بوضغلا ریغ) مامإلا لاق اذإ : لاق مب هللا لوسر نا هه
 «هبنذ نم مادقنام هل رفغ کالا لوق هلوق

 سم موبفملا ننلآ نعم دیک اتل ةدئاز « ال » ةيبرعلا لهأ لاق ( نيلاضلا الو مهلع برضفلا ريغ باب ) هلوق
 مبله بوضغلا ريغ و رع ةءارق هدب يو « ريغ ىنممب ال : ليقو . تمعنأ نيذلا ىلع نيلاضلا فطع موتي الل « ريغ
 نایح ناو دمحأ یورو . اضيأ ديكأتلل یهو « جیم دانساب روصنم ني ديعسو ديبع وبأ اهركذ نيلاضلا ريغو
 هدروآ اذكه « یداصنا نيلاضلا الو « دوبلا مهبلع بوضغملا : لاق وب ینلا نا د متاح نر یدع ثیدح نم
 دحأ هجرخأو 2 رذ ىنأ نع نسح دائساب هب ودم نا هجرخاو . لیوط ثبدح ىف یذمرتاا دلع وهو « ارصت

 كلذ ىف نب رسفلا نيب لعأال 2 متاح ىبأ نا لاقو « هوح لَ ىنلا عمس نم هريخأ هنأ نیقش نب هقلا دبع قيرط نم

 اواض دق ) ىراصنلا فو ( بضغ ىلع بضنب اوءابف إل دوبلا ىف ىلاعت هلوق كلذ دهاشو : ليبسلا لاق « اذالتخا
 ىف هحرش مدقت دقو « نيمأتلا ىف مامالا ةقفاوم ىف ةريزه ىبأ كثيدح فنصلا دروأ مث ( اريثك اواضأو لبق نم
 بوضخملا ريغ أرق زا یا تعم ,لاق رجح نب لئاو بیدح نم ىذمرتلاو دواد وبأو دمحأ یورو « ةالصلا ةفص
 ةريره ىبأ ثيدح نم هوحن ءجام نباو دراد وبأ يورو « ةتوص | دمو ؛ نيمآ : لاقف نيلاضلا الو مجلع



o - ۱رسا باتک ٦ 

 } اهلك ءاوسألا مدآ عو ڈا لوق سا د ١ 5 ةرقبلا ةروس ) ۲ (

 1 و ia“ س

 . ع طب یبلا نع هنع هللا یر رس نع ةداتق انث دح ”ماشه انثدح ميهاربإ ی لم ارم - ۷۹

 "مت و لاق ا ىبلا نع هنع هلا "یر فا نع داف نع 20 ای ذح میرز نب دیزب امدح ةفيلخ ىل لاقو

 . «هديب هللا كقلَح « سال وبآ تنأ : نولوقيف مدآ نونأيف « انبر ىلإ انءّشّتسا ول , نولوقيف ,ةمايقلا موي نونموا
 6 5 0 اهل د 9 ۶ يل 2 2 ت

 لوةيف . اده اتناکم نم حر قوت كبر ”ديع ال عفشاف 6 یش لک ءامسأ ثلرلع و 3 هتک مال كال دحسأو

 : لوقیف هوای . ضرألا لهأ ىلإ هللا هتم لوسر لو هناف حوا اونا یحتسیف هبنذ رکذیو تاك انه تسا - 5 ع و ۾ ت ۳ ۰ ريما م

 : لوقيف « ةناوتأيف . نحرلا لیلخ اوتثا  لوقيف یحتسیف ٠ لء هب 4 سيلام هبز اعم هک لب و - کان مس

 سفنلا لق ”كذيو- 5 انه تسل : لوقیف هنونايف « ةاروتلا هاطعأو هللا "هماک (دیع یسوم اوتثا 1 انه ثسل

 « انه تسلا لوقيف « هحورو هلل 1 هلودرو نا ذيع یسیع اوا - لوتیا هر نم یحتسیف - سف ریغب

 در ىلع نذاتسأ یتح یاطناف « ىنوتأيف « رخت امو هبنذ نم مدقنام هل هللا رفغ ادبع اك ادم اوت

 لقو «هطم# لسو « كار مفرا : لاقي مث هللا ءاش ام ینعدیف ءادجاس *تمقو ىبر "تیر اذاف نوش
 4 ما 01 0 7 5 ۳ م
 مهلخدأن 4 ار ىل لحرف « عفشأ مث 03 هیت لوح راف 4 یمار ”مقرأو 5 مكن“ حفشاو ¢ مسي

 ةا دوعأ م . ةئجلا مهلخدأف اهدح ىل لح « مفشأ م هم - یر تار اذاف « هيلإ ”دوعأ ۳ ۱ ةنجلا

 « دولا هيلع بجوو نآرقلا هسبح نم "الا رانلا ىف ىتبام : لوفأف ةعبارلا دوعأ 2 1

 ( امف نيدلاخ ) یلامن هللا لوق ىنمي نآرقلا هسبح نم الإ : هللا دبع وبأ لاق

 ةف دم امآ ىلع اوةفتاو « هريغل ةلدسلا تطّدسو رذ یال اذک ) ةرقملا ةروس ميحرلا نجرلا هلأ مس ( هلو

 لغدب £ ب هدنع ان و الإ ءاسنلاو ةرقيلا ةروس یا ون ام و ةع لوق یتایسو 3 اهب تل زنا ةروس لوا انو

 (لسم انثدح) ےل . هللا لوق باب ه هريغل تطقسو رذ بال اذك(ءامسآلا مدآ ملعو ىلامآ هللا لوق باب) هلوق
 لك ءامسأ كيلعو مدال فقوملا لهأ لوقا ةعافشلا ثيدح فلما قاسو « قاوتسدلا وه ماشهو « مهاربا نبا وه

 ءابعاونأ نود سانجألا ءامسآ ليقو , كاللا ءامسأ ليقو « هتيرذ ءا ليقف : ءامسألاب دارلا ف فاتخاو « ءىش

 هذه بسنف « فارطالا » ىف یزاا لدغ دقو . ةمصقلا ىح ءىش لك ءامسأ ليقو « ضدالا ىف ام لک ءامسأ ليفو

 باتک ىف ىفوتس» ثيدحلا اذه حرش ىتأيسو « ريسفتلا ىف یه امو  ركذ هيف ا سیل و نامبالا باتک ىلإ قيرطلا
 ۱ ٠ فنصلا وه ( هللا دبع وبآ لاق ) هل . ىلاعت هللا ءاش نإ قاقرلا



 15١ 410 ثيدحلا

 ( نیرفاک لاب طبع ) . نیکرشلاو نيقفانلا نم مهباحصأ ( مهئيطاهش ىلإ ) : دام لاق یا - ۲

 : ةيلاعلا وبأ لاقو . هيف مب لمعي ( ةوقب إل : دها لاق . اح َنينمؤملا ىلع ( نيبششاخلا ىلع ) . مهماج هللا

 ( ڪو مو ) : ”هريغ لاقو . ضايب ال ( ةيشال ) . قب نمل ةربع اپل امو ) . كش ( ضرم)

 « مهنفعب لاقو . ةرامإلا "ىف واولا ترس اذإ « ةيوبرا یهو ءالرولا ردصم ةحوففم (ةبالرلا ١ . کولو ٠

 .نورينتسي ( نوحتفعس ل هاریغ لاقو . ١وباقناق < ارءابف إل "داف لاقو . ( موف ) راک لک یتلا بربملا

 . ىنذي ال ( ىزجال ) . انعار اولاق دنا اوقمحم نأ اودارأ اذإ  ةنوع“رلا نم 4 انعار ) . اوعاب 4 اورث )

 ريتخا 4 لتبا ٠ هراثأ یعلاو « ولعدتا نم 4 تا رامخ )

 كلذ عيمج طقس ( ريسافنلا نم هنع هدروآ ام رخآ ىلإ دهاجم لاق ) هلو . ةجرت ريب محل اذک ( باب ) هلق

 نبانع ءاقرو نع ةبابش نع دي نب دبع هلصو ( نيكرشملاو نيقفانملا نم مباح : مهنيطايش ىلإ ) هلق ۰ ىسخرسلل
 .ةداتق نع نابیش قيرط نمو . هرکذف « مییاحمآ ىلإ : لاق € مهنيطايشملا اولخ اذاو ) هلوق ىف دهاجب نع حیجن ىبأ

 قيرط نمو ؛ دوعسم نبا نع هوحن قاربطلا یورو . رشلا ىف ممتداقو مهسوءدو نيكرشملا نم مهنا وخإ ىلا : لاق

 - ماعا مود مهنيطايش ىلإ اولخ اذاو , كنيد ىلع انإ اولاق ةباحصلا اوقل اذإ دوويلا نم لاجر ناك : لاق سابع نا

 دارفنالا لمت ءابلاب ىدعْتي ىذلا نأ ءابلاب ىدعتي ام رثكأ نأ عم ىلاب اولخ ةيدع ىف ةتكسنلاو . مكعم ان] : اول

 نأ لمتحو . یربطلا كلذ دافأ « دار فنالا ف صن لاب ىدءتي ىذلاو « هنم ترذ# اذإ هب تولخ : لوقت ةنرخسلاو

 . عم ىتعمب وأ .ءابلا ىم ىلاف « بوانقت رجلا فورح نأب نييفوكلا ةقيرط ىلعو . بهذ ىنعم ء الخ د نمض نوكي

 هجو نم ىربطلا هلصوو « دها+ نع روكذملا دانسالاب دیم نب دبع هلص و ( مرعداج هقا : نيرفاكلاب طيح ) هلو

 : ( هيبنن ) . ةمقنلا مج لزنم لاق (نيرفاكلاب طبع هلوق ف سابع نبا قيرط نمو « منج ىف د دازو هنع رخآ
 داكي ) ةلجو ( میعباصآ نولمحي ) ةلمج نيب تضرتءا ريغو ادتبم ةلج ( نيرفاكلاب طيح هقاو ) هلوق

 هللا ةغبص هلوق لاق دهاجم نع روصنم قیرط نم ديمح نب دبع هلصو ( نيد : ةغبص ) هل . ( راسبآ فطخي قربا
 خصل دوبلا نأ : لاق ةدانق قيرط نم و : هللا ةرطف ىأ هللا ةخيص : لاق هنع حجت ىبأ نبا قيرط نمو ؛ هللا ند ىأ

 ىهتنا هذعب ناک نمو احون هب ثءب ىذلا هللا نيد وهو « مالسالا هللا ةغبض ناو «یرامنلا كلذکو ءادكوهت اهءانبأ

 ىلع بوصنم ليقو « حجرالا ىلع (نولسم هل نحن و ) هلو نع بصتنا ردصم وهو بصللاب ةذيص روپمبا ةءارقو

 ءام ىف مهنه دلو نم نوسهغياوناك ىراصنلا نال ةاك اشلا قيرطب درو ةغبص ظفل نأكو « اومزلا ىأ ءارغإلا

 ىلع : نيعشاخلا ىلع ) لوف . ربطأ اهئاف هللا ةغبض اومزلا نيملسلل ليقف « كلذب مهورباطي مهنأ نومعزيو ةيدومعملا
 ةيلاعلا ىبأ قبرط نم متاح ىبأ نبا یورو دهاجب نع روكذملا دنسلاب ةبابش نع ديمح نب دبع هلصو (اقح نينمزملا

 هلوق . نيمضاوتملا هب ىنمي : لاق نابح نب لئاةم قيرط نمو , نيفئاخلا یی : لاق ( نيعشاخلا ىلع الا ) هلوق ىف لاق .

 ةوقلا : لاق ةيلاعلا ىبأ قيرط نم ىرطااو متاح ىبأ نیآ یورو « روكذملا دئسلاب دبع هلصو ( هيف ا لمعي ةوقب )
 نبا هلصو ( كش ضم: ةيلاعلا وب أ لاقو ( هلق . دامتجالاو دجلا ةوقلا : لاق ىدسلاو ةداتق قيرط نهو « ةعاطلا

 ىرابلا عض * ۸ جى ع



 ريسفتلا باك - ۵ ۱۹

 قیرط نمو « كش ىأ ( ضرم مهيولق ىف إل ىلاعت هلوق ىف ةيلاعلا ینآ نع یزارلا رفج ىبأ قي رط نم متاح ىنأ

 اضرم هلا مهدازف هلوق يف ةداتق قيرط نمو .ءايرلا :لاق ةمركع قيرطنمو «هلثم سابعنا نعةحلط يبا نبا ىلع

 هلوق ٠ لامت هللا مآ ىف كشو ةبير لاق ( ضيم موق ىف إل هلوق ىف ةداتق قي رط نم ىربطلا یورو « افافن ىأ
 الاكن اهاناعجل ) هلوق ىف ةيل املا ىلأ نع ىزارلا رفعج ىبأ قيرط نم متاح ىبأ نبأ هلصو ( قب نمل ةربع اهفلخ امو)

 ةيشال ) هلوق ۰ سانلا نم مدعب قب نا ةربع ىأ €( امةلخ امو إل ممونذ نم الخ امل ةب وقع ىأ ( اهيدي نيب امل
 منا وه ( نولو عن وموسپ هريغ لاتو ) هلوق . ءایبنالا ثيداحأ نم یعوم ةمجرت ىف مدقت ( امف ضابپال امن

 لاق اذکو « « فنصلا بيرغلا » ف كاذک هركذ مالس نب مساقلا دیبع وبآ وهروكذملا ريغلاو واولا نوكسو هلوأ

 : موئاک نب ورمع لوق هنمو « زاجلا » ىف ىنثملا نب رمعم ةديبع وبأ

 انیف فسخلا رقن را انيبأ افسخ سانلا ماس كلملا ام اذل

 ىربطلا لاقو . ىعرلا اهتموادمل منغلا ةغاس هنمو . مكبيذمت نوعدب ىأ ماودلا ىع. موسلا نوكي نأ لمتحيو

 ردصم ) اولا ةحوتفم ىأ ( ةحوتفم ةيالولا ) هلق . کنولوپ وأ کنوقیذپ وأ کس ردروب مكنوموسإ ىنعم

 ةءالولا كلانه لامت هل وق ىف لاق « ةديبع یا مالک ىنعم وه ( ةدامالا ىوف داولا ترک اذاو ةيبوبرلا یهو ءالولا

 ناو ةملکلا هذه یراخبلا ركذو . هیلت مالاو لمعلا تيل وو : سک-ا ابو « ىلولا ردصم حتفلاب ذ ةنالولا : (قحلا هلل
 اباک لكؤت ىلا بوب ا : موضعإ لاق و) هلق . من ولوب کن وموسإ .ريسفت ىوقيل ةرقبلا ىف ال فركلا ىف تناك

 ىبأ ناو ر رچ نب !جرخاو . زدم * بح لک موفلا : لاق ةداتقو ءاظع نع نآر قلا اعم ىف ءارفلا هاکح اذه ( موف

 مولا دوعسم نبا ةءارق ىف نأ نو ناو فتا موف نا : اهريغو دهاجمو سابع نبا نع قرط نم متاح

 هللاو امم اذه نوکیف ءامسأ ةدع ىف ءاثلا نم لدين ءاغلاف اظوفح ناك ناف « هريغو ريبج نب ديعس هرسف هبو « ةثلثملاب

 (نورصنتسب نوحتفتسی : هريغ لاقو) هلو . هقیرط نم ديمح نب دبع هلصو (اوباقناف !وءابف ةداتق لاتو) هل . لعا
 سابع نبا نع كاحضلا قيرط نمو « سابع نا نع قوم قر نم یرلطلا هلثم یورو ؛ ةديبع ىبأ ريسفت وه

 قو انیف : اولاق محل خارشأ نع ةداتق ن رع ن معا نع ةيوبنلا ةريسلا ىف قعإ نبا یورو . نوربظتسي ىأ : لاق

 عم کداتقنف هنامز لظا دق عییس ابن نا : نولوقي اوناک_ف ةيلهاجلا ىف مانولع دق انک انآ كلذو « یلزت دوما

 اورش) هلوق .ال وط۰ سابع نا نع طب نم کاملا هجرخاو . تأ زف ‹ هب اورفک هانعبتاو هيبن هقا ثءب الف

 نیا چرا اذكرو اھا عا ( مهسشآ هب اورش ام شبلو  هلوق ىف لاق . اضيأ ةديبع نآ لوق وه ( اوعاب

 ىلع اذه تلق ( انعاد اولاق اناسن] ! وقمع نأ اودارأ اذ] « ةن وعرلا نم انعاد) هلق . یدسلا قبرط نم متاح ىفأ

 انعار الوق اولوقتال ىأ فرذع ردصا ةفص امنأ هبجوو ؛ ةويح أو ىرصبلا نسحلا ةءارق یهو ن“ون نم ةءارق

 « لولا نم یرخسلا نعارلا : لاق نسلا نع ر وصتم نب دارع قدرط نم ماع ىف ا نبا یورو . ةنوعر اذ الوق ىأ

 قحالا نعارلا . انعار كين اومست ال ىأ ةيمستلا لوقلا نمضي نأ لمتحو . دم نم اورخسي نأ هللا ماوا

 دوعسم نبا فحصم ىف اذکو « مهلا ظفلب یهو ,انوعار اولوقت الو بمک نب ىنأ ةءارق فو « هيف ةغاابم نعرالاو

 كلذ نع اوهن امناو . ةاعارلا نم سآ لعف هنأ لع نيونن ريغب ( انعار إل وہا ًأرقو « انومرأ ١ اضيأ هيفو

 اهلوقت ةغل تناك : ءاطع نعو ؛ كنم عمسذو انم عمسا اولوق ال : دهام اهرسف دقو « ةاواسملا ىضتقت ةللك اهن



 ۱1۳ ٩0۷۸ - ۷۷ ثيدحلا

 ىعرا : هل لوتبف لب ىنلا ىنأي ديز نب ةعافر هل لاقي یدو لجر ناك : لاق ىدسلا نعو : امنع اوبنف راصنألا

 دعس عمسف حيبقلا بسلا دوهلا ناساب انعار : لاق سابع نبا نع ادج فيعض دنسب « لئالدلا » ىف معن وبأ یورو

 ال : یزجت ال ) ھل . هقنع نبرضال کنم دحآ نم اهتممس نیل : لافف مقلب ىنلا اب اوبطاخ دوهيلا نم اسان ذاعم نبا

 نم متاح ىنأ نبا یورو ؛ىنذثال ىأ ( ایش سفن نع سفن یز ال إل ىلاعت هلوق ىف ةديبع ىبأ لوق وه ( نفت

 داثآ اهانعمو ةوطخ امتدحاو اطخلا یه , ( ناطیشلا تاوامخ !ومبتت ال ) ىلاعت هلوق ىف ةديبع وبأ لاق ( هراثآ

 دهاجم قيرط نمو . ناطيشلا تاغزت ناطيشلا تاوطخ : لاق ةمركع قيرط نم متاح ىنأ نبا یورو « ناطيشلا
 تاوطخ نم ىهف هللا ةيصعم لك: لاقف ةداتقل تلق : ديلولا نب مسافل قرط نمو ٠ هاطخ ناطیشا تاوطخ

 معآ ظفلاو . لاق اذک . یماعلا ف روذنلا ناطیشلا تاوامخ : لاق زاجم ىبأ نع روصنم نب ديعس یورو « ناطیشلا

 تبثوو « هرمآ : ءارفلا لاقو ٠ شک لاو ةديبع بأ ريسفت وه ( ربتخا ىلتبا ) هل . ةردقم همالک ف نف كلذ نم
 ۱ یافصلا ةخسن ىف اذه

 ( دولت متأو (دادنا رف اولمجت الق ) ىلاعت هلو ےس - ۳

 نع لیبحرش نب ورم نع لئاو نأ نع روصنم نع ريو انث”دح ةبيش ىلأ نب ناب شم - ۷
 نإ تلق . كق وهو ادن ف لمن نأ : لذ ؟ نم *ظعأ ربنألا ی : عي 'ىنلا ؛تلأس » لاق هللا دبع ا ی جسار ىف ا ی و 5

 فاز نأ : لاق ؟ ی م : تلف « كمم معطي نأ ناخن لاو لقت نأو : لاق ؟ ی "من : متلق « مظمل كلذ

 « كراج ةليلح
 | [ ۷۹۳۷ 6۷۵۲۰ ¢ AY ¢ AYY ¢ °1 ۰4۷۱ : ىف هفأرطأ ٤٤۷۷ ثيدحلا]

 یورو « ريظنلا وهو نونلا رسكب دن عج دادنالا ( نوملعت ناو ادادنآ هلل اولمجت الف : ىلاعت هلوف باب ) هلوق
 . هایشالا دادنالا : لاق سابع نبا نع كاحضلا قيرط نمو . لدعلا دنلا : لاق ةيل املا ىبأ قیرط نم مناح فا نا

 باتک ىف هحرش ىنأيسو « مظعأ بنذلا ىأ د دومسم نیا ثيدح فنصلا ركذ مث . رذ ىبال « باب ١ ظفل ظقسو
 ۱ ىلاعت هللا ءاش نإ دیحوتلا

 امو « م انقزر ام تابيط نم اولک « یواسلاو نلل le انأزتأ و مال یا انالأظو ) اإ - [

 ريطلا ی واسااو « نت نا : دها لاقو ( نوین اوناکن كلو انوماظ

 " هللا يضر ديز نب ديعس نه ثیرخ نب ورع نع كالا دبع نع نايف انثدح مبدل وبأ اشو -- ۷۸

 « نیم اافش اهؤامو « "نمل نم ةأكلا : م نا لو لاق : لاق هنع

 1 [ ٩۲۰۸ + ۱۳۹ : ىف هافرط - 44۷۸ ثيدحلا ]



 ريسفتلا باتكأ - 6 00 ١5

 ظفل هل طقسو « رذ ىبأل اذک ( نوملظي ىلإ - یولسلاو نملا مكسيلع انلزنأو مامغلا كيلع انللظو باب ) هلق

 ةمجعم نيغ مث ملا نوكسو ةلمل ةلمهملا داصلا حتفب یآ ( ةفمص نملا : : دهاج لاتو ) هلق . بالا نوقابلا قاسو « باب »

 ةبابش نع ديمح نب دبع لاق اذكو « هلثم دهاجم نع حيجن ىنأ نا نع .اقرو نع ىنايرفلا هلو ( ريطلا : ىواسلاو )

 نواك أيفرجشلا لع لزني نملا ناك : لاق سابع نبا نع ةحلط ىنأ نب ىلع قبرط نم متاح نآ نبا یورو« ءاقرو نع

 ىدسلا قبرط نمو . ةدحوم اهدمب ءارلا مضي یا « ظيلغلا برلا لثم ناك: لاد کک ی ىف أونا اند

 نم اضابب دشآ جاثلا طوقس مماع طقسٍ ناك: لاق ةداتق نع ريشب نب ديعس قيرط نمو . لمبج را لثم ناك لاق

 اذهو . قاقرلا زيخ نملا : لاق همم نب بهو قيرط نمو . ابف ىفانت ال اهلك لارقالا هذهو . لسعلا نم ىلحأو نيللا

 یولسلا : لاق سابع نبا نع ةحلط ىنأ نب ىلع قيرط نم اضيأ متاح ىفأ نبا یورو . ملعأ هللاو مدقت ام عيمج رياغم

 قيرط نمو . مام لا لثم نیس رياع وه : لاق هنعو . یامناا وه : لاق هبثم نب بهو قيرط نمو . ىنامسلا هيشي رئاط

 ىف هحرش ىقأيسو « نلا نم ةأدكلا ىف ديز نب ديعس ثيدح فنصملا رکذ مث . روفصعلا نم ربك | ريط : لاق ةمركع

 ىنب ىلع لزنأ ىذلا نملا نم » بايلا ثيدح ىف ريع نب كل دبع نع ةنيبع نبا ةياور ىف عقرو . بطلا بطلا باتك

 . انه ثيدحلا اذه لاخدال هجو ال : لاق ثيح باطلا ىلع درلاو « ريسفتلا ىف هركذ ةيسانم ربافآ بو « ليئارسا

 «ليوجنرتلاك مهياع طقسي ناك ءیش كاذ ناف لیئارس] ىنب لع لزنملا نأا نم عون اهنأ ثيدحلا ىف دارملا سیا هنآل لاق
 ام دارملا ناك ولو نه هلاخد] هجو فرع دقو . یهتنا ةنوء الو تابنّتسا ريغ نم اهسفنب تبنت ةرج انآ دارلاو

 لعأ هللاو « ىباطخلا هركذ

 اولوقر (دحس بابلا جاوا اد منش تیک اپنم اولکن ت ةيرقلا هذه اولخدا انلقذإو ) ےب - ۵

 ریثک مساو : : ًادغَر . ( نينسحلا * ديزنسو 1 ایام مس | "رفت طح

 فأ نع بتم نب م انه نع رمعم نع كزابملا نبا نس ىدبه نب نم رلا دبع انثدح ع ی بس

 اولخدف 4 ةطح اولوقو دج "بابلا اولخدا ) ليئارسإ ىنبل لیق » لاق هب ”ىنلا نع هنع هللا یضر ةريره

 « ةرمش ىف ةبح ةطح اولاقو «اولدبف مههاتسأ ىلع نوفحزب

 ىلإ ةيآلا هريغ قاسو ٠ رذ دال اذك ( ةيآلا ماش ثيح اهنم اولكف ةيرقلا هذه اولخدا اناق ذاو باب ) هلوق

 بعتبال ىذلا ريثكلا دغرلا : لاق ةدييع ىبأ ديسفت نم ره ( أريثك اعساو : ادغد) هلو . ( نينا و هلوق

 ثيح ادغر امم الکو ) هلوق ىف سابع نبا نع كاحضلا نعو . اريثكاعساو اهكيع باصأ اذإ نالف دغرأ دق لاقي

 نمو « ءىنحلا دغرلا : لاق هلاجر نع ىدسلا قيرط نم جرخأو ۰ یرباطا هج رخ « ةعيعملا ةعس دغرلا : لاق ( اتش

 ( ةطح اولوقو  ىلاعت هلوق ىف ةر ره ىبأ ثيدح فذصاا ركذ مث . هيف باسح ال ىذلا دغرلا . لاق دهاجم قيرط

 كانه هركذأسو « فارعألا ةروس ريسفت ىلع هحرشب تلحأو .ايبنألا ثيداحأ نم ىس م ةصق ىف هركذ مدقت دقو

 نع نكسلا نب ىلع فآ ةباور ىف الإ ابوسنم عمتي «  دم انئد ه دانسالا اذه لوآ ىف هلوقو « ىلاعت هتلا ءاش نإ

 يدهم نب نمحر لا دبع نع ىوري هناف « ىلهذلا ىح نب دم نوكي نأ یدنع لمتحم و « مالس نب دمع » لاقف یرب رفلا



 ۱ ۱۵ 1 یر كدحلا

 راشب نب دمع هنأ هيشآلا : لاقف ىتايج لا ىلع وبأ امأو :اضيأ

 ( ليربجل اودع ناک نم )ل ھوق . بص - ٦

 هللا : "ليإ . دبع : فارّسو « كيمو « رج : ةم ركع لاقو

EA:هللا دبع عع » لاق سنا نع يج انثدح ركب نب هللا دبع عم رینم نب هللا دبع اشو  

 ثالث نع تائاس نإ : لاقف إب 'ىنلا فق ء فرتخ ضرأ ىف وهو ی هقا كوسر مودقب مال نبا

 ؟ هما ىلإ وأ هيبأ ىلإ لولا عزتي امو ةنجلا لهأ ماهط لكوأ امو ؟ ةعالا طارشأ لوا اف : ین الإ "نپمیال

 وذه أرقف . ةكئاللل نم دوپلا دع كاذ : لاق . معن : لاق ؟ لبربج : لاق . انآ ”ليربجر "نهم ىتربخأ : لاق

 رقرشملا نم شانلا رعت انف ةعاسلا طارشأ لوا امأ « ( كبلق ىلع "زن هناف لب ربج اودع ناک نم ) هيلا

 "قبس اذإو ءو عزت لا ءام لجرلا دام قبس اذإو « توم ابك ةدابزف ةملبلا لهأ مامط "لو امأو «برفلا ىلإ

 « تاب موف دوپیلا نإ هللا لوسر اي . هللا لوسر كنآ ”دبشأو « نا ال هلال نآ دهشأ : لاق . تع رمل هام

 فا دبع للجر ئأ : ۇق بلا لاقف « دوهيلا تءاجف . ینوتبی ملأت نأ لبق ىالساب اولی نإ منلو

 .هذاعأ : اولاقف ؟ مالّس نب وللا دبع راس نإ ميأرأ : لاق ٠ انديس ناو اندیسو « ان ری ناو انريخ : اولف ؟ کیف

 « "رش نباو ان رش : اولاقف . هللا لوسر ادم نأو « لا الإ هلإ ال نأ "دمشآ : لاقف هقلا "دبع جرخل . كلذ نم هللا

 « هللا لوسر اپ ”فاخأ تنك ىذلا اذهف : لاق . هوصقتناو

 دولا ةوادع ببس لیق «ليرجل اردع ناك نم 0 هلوق .هريغأو رذ نا اذک (ليرب+ اودع ناك نم باب ) هلوق

 فاض ام ام حصأو : تاق . مرا رمأ ىلع علطإ هن وكل ليقو « مهريغل ابلقنف مهف ةوبنلا رارمتساب مآ هنأ لیری

 هلصو ( هللا : ليإ «دبع : فارسو كيمو رج : ةمرکع لاق ) هلوق . باذعلاب مهلع لزني یذلا هن وكل ليلف دعب

 ۱ ةمركع نع رخآ هجو نمو . هللا لی[ « هللا دبع لمئاکیمو « هللا دبع لی رج : لاق هنع مصاع قبرط نم ىربطاا

 لکو : دازو لوالا وحن سابع نبأ نع ةمرکع نع یوحنلا دیزب قیرط نمو . هللا ليإ و « ديغ كيمو « دبع ريج

 قرط نمو . ةينا را اپ هللا ليأ : لاق نيعباتلا دحأ ىرصبلا ثراحلا نب هی ديع قیرط نمو . هللا وف ليإ هبف ما

 نجرلا دیعو هقا ديع لوقت اک هق مسا هانمم هليق امو دبع هانعم لبا یرآ وهو اذه سكع ركذو . هلل دبعم وهف

 ريغ ةا ىف فاضملا مسالا نأ هدب وی و < ادحا و ىنعملا ناك ناو هظفأ ريغ هدوب امو ریا ال دبع ظفلز محرلا دبعو

 تورم زاجحلا لهأف « تاما ليريج ىف : هريغو ىربطلا لاقو . فاضملا ىلع هيلا فاضاا هيف مدقتي ابلاغ برعلا

 سيقو متو دت لهآ ضعبو « نون هرخآ نکل هلثم دسأ ونب و « ءارقلا ةماغ كلذ لعو رم ريغب مبجلا رسكب



 ريسفللا باتك - ۵ اككا

 ۰ ديبع قآ رایتخاو فاو ركب نآو یاسکلاو ةزمح ةءارق یهو ةزمه اهدعي ءارلاو ما حتفب لي رج نولوقي

 نم رككصذو « ءاي ريغب نكل هلثم مدآ نب ىح ةءارقو « فلأ ةدايزب نكل هلثم ةمقلعو باثو نب يمحي ةءارقو

 .یمچآ ما هنأ مبءب معزف برعلا مالک ىف سيل نزولا اذهو « مجلا حتفب نکلا لوآلاكآر ف امجا یک ناو نسم ا

 ةصق ىف سنأ ثيدح رکذ مث . ماللا دی دشت و ةرو كم ةزمه اهد صر ءارلاو ىجا حتفب لث ريج رمعي نب یے نعو

 ةكئالملا نم دوهلا ودع كاذ هلوقو . كانه امحرش مظعم مدقت و « یزاذلا باتنک ليبق تمدقت دقو مالس نب هللا دبع
 در ةبآلا أرق ىذلا وه مقلب ىنلا نأ قايسلا رهاظ ( كباق ىلع هلزن هناف ليربجل اودع ناك نم ) الا هذه أرقف

 لوزآ بیس ىف ىناسنلاو یذمرتلاو دمحأ ىور دقف « دمتعملا وه اذهو ذئنيح اطوزت كلذ مزاتسي الو : دوهلا لوقل

 تايقأ» سابع نا نع ريبج نب دعس نع بارش نب ريكب قب رط نماوجر خاف« مالس نب هللا دبع ةصق ريغ ةصق ةيآلا

 ین كنأ انفرع ا اننأينأ ناف « ءايشأ ةسمخ نع كلأسن انإ « مساقلا ابأ اب : اولاقف لب .هنا لوسر ىلإ دو
 هتوصو دعرلا نعو ؛ ةوبنلا ةمالغ نعو « هسضن ىلع ليئارس] مرح امع هولآس مهنآ - هیفو ثيدحلا رکذف - كانعبتاو

 ةياور فو « هينب ىلع ليئارس] ذخأ ام مهیاع ذخأ» . ءامسا نم یاب هيتأي نعو « كنؤتو ةأرملا رکذت فیکو

 ام هوطعاف ؟ ینمیابتل مكنت أينأ أ نا هللا دبع يلع د سابع نبا نع بشوح نب ربش قبرط نم ىربطلاو دمحأل

 هولأس ال د بشوح نب رمش ةياور فو « دعرلا نع لا وا هيف سیا نكل ثيدحلا ركذف « قاثیمو درع نم ءاش
 ول « كفراذ' اهدنعف : اولاقف . هيأو وهو الإ طق ابين هللا ثءيب مو : لاق ؛ لیرچ : لاق كاللا نم هيتأي نم

 ىو « تازنف ۰ انودع هنإ : اول ؟ هوقدصت نأ کمنم اف لاق . كانقدصو كانعيابل هکشاللا نم هاوس كيلو ناك

 تابنلاو ةمحرا اب لر ىذلا ليئاكيم ناك ول ۰ باذملاو لتفااو برحلاب لزب ليريج اولاق : باهش نب ديكب ةياور
 فيك بجتیف ةاروتلا نم عمسیف دولا یاب ناك ريع نإ » یمشلا قبرط نم یرطلا یورو . تلزف « رطقلو

 هنأ ملعت مس : مهملاع هل لاقف ؟ هللا لوسر هنأ نوءلعتأ هللاب ت دشن تلقف و ىنلا مهم رف لاق ٠ نآرقلا ىف ام قدصت

 « ان ودع ةكئالملا نم هتوبنب نرق هاو ۰ اماسو ةكئالملا نم اودع انل نا : اولاق ؟ هنومبتت ال لف : لاق , هللا لوسد

 متاح ىبأ نبا دروأو . هوحن رمع نع ةداتق قيرط نم هدروأو , ةيآلا هيلع التف لب ىنلا قل هنأو ثيدحلا ركذف

 ودع مكيحاص هركذي یذلا ليربج نا : لافق رمع قا ايدوهي نأ » ىليل ىنأ نب نمحر لا دبع قي رط نم اضيأ یرطلاو

 ام قفو ىلع تلزنف « نيرفاكال ودع هللا ناف ناكيمو ليربجو هلسرو «تنکتالمرر هلل اودع ناک نم : رمع لاقف ءانل

 هللا دبع ةصق ال روكذملا ىدوعلا لوق بالا لوزا باس نآ لع لشو ‹ اضعب امضعب ىوقي قرط هذهو « لاق

 ببس هل ارك ذم ةيألا هيلع الت « دوهيلا ودع لپ رج نا : مالس نب هللا دبع هل لاق اهل عقلي ىنلا ناكو « مالس نبا

 برخيس رصنتخ نأ مرعخآ مهیبن نأ ليرجل دوهيلا ةوادع ببس نأ سابع نبا نم ىلعثلا ىحو . ملعأ هللاو اط وزن

 ىلع کالم دارأ هللا ناک نا : هل لاقو هلنق نم ليريج هعنف اميعض اباش هدجرف هلتقل الجر !وثعبف , سدقملا تيب

 « هبرخو مهاتقف سدقملا تيب ازغو رصاتخ ربكق « هکرتف ؟ هلتقت قح ىأ لعف هريغ ناک ناو « هيلع طلست نلف هدب

 لوأ امأ» هلوقو . ايروص نب هللا دبع وه كلذ ىف لَ یا بطاع ىذلا نآ ركذو . كلذل لبرج نوهرکی اوراصف

 ىلاعت هللا ءاش نا قاقرلا باتک رخاوآ ىف كلذ حرش ىتأي « رانف ةعاسلا طارشآ



 ۱۹۷ 44۸۱ ثيدحلا

 ( هاش وأ ةءأ نم حسنت ام ) لوق . تسیصاپ - ۷

 سابع نا نع رج نب يمس نع ربيبح نع "نایفس انثدح دح ع ان دح "ىلع نب ورم اش - ۸۱

 : لوقي ايبأ نأ كاذو « “یا لوق نم 6 انإو . لع اناضفأو تا او وأ: : هنع هللا يضر رع لاق » لاق

 6 14 اس و یا نم خفن اه ) ىلاعت هللا لاق دقو نع هللا رلوسر نم هت” يش عدا ال

 [۰۰۰* ىف هفرظ - 44۸۱ ثيدعلا ]

 هلوأ مضب اهسنن رذ ىبآل اذك ( ابلثم وأ امنم ريخ تأن اپسنن وأ ةيآ نم خسنن ام : ىلاعت هلوق باب ) هلق
 « نيرسفملا نکا هیلعو ةديبع وبأ اهراتخاو رثكالا ةءارق لوالاو « اهأسنن د هريغلو « زمه ريغب نیسلا کو
 انئدح) هل . ذاوشلا ف یرخآ تآ ارف اهيفو « ادهریجوت ركذأسو « ةفئاطو ورعع ىباو ديك نبا ةءارف ةيناثلاو
 ةقدص ةاور ىف ابوسنم دروو « تباث نآ نبا وه ( بیبح نع ) هلوق . ىروثلا وه نایف-و « ناطقلا وه ( ی

 نع ديعس نب یک لع د دالخ نبا قرط نم ليعامسالا اور قو « نآرفلا لئاضف ىف ناطقا یح نع لضفلا نبا

 هريفو ىذمّرلاهجرخأ دقو« افوقوم هجرخأ اذك (لع اناضقار نآ ان و رفآ ربع لاق) لوق ۰ « بیبح انثدح نایفس

 - هيفو ركب وبآ یمآب قم م حرا و هلوأو ةعامج ركذ هيفو ىبأ ركذ ىف اعوفرم سن نع ةبالق ىنأ قيرط نم
 اناضقأو » هلوف امأو . هلاسرإ ۳ نإ : هريغ لاق نکل « هحمصو ثيدحلا « بمک نب فآ هللا : باتكل ممؤرقأو

 دبع نعو . یوفیلا هجرشأ « بااط یا ن نب ىلع یم أ ىضقأ » هعفر سا نع اضيأ عوفم ثودح ىف دروف « ىلع

 هایورو . ثيدحلا < ىلع ماضقأ و ركب وبأ ناب فا محرآ » السم 2 ىلا نع ةداتق نع رمعم نع قازرأا

 تبدح نم رازبلا یورو « هلثم ىردخلا ديعس ىبأ ی ثيدحح نم « حج نب سابعلا نب دمج ركب ىبأ دنا وف » قالوصوم

 (ىبأ لوق نم عدنل انو) E هنع هللا یضر پل ال ىبأ ن نب ىلع ةنيدملا له أ ىضتأ نأ ثدحنا انك» لاق دوعسم نبأ

 هلو یا ةءارق نم اريثكك رتنل اناوذ دالخ نبا ةباور ىو « ةغللا نحللاو « ىنأ نحل نم » ةقدص ةياور ىف
 نم هعاسب هال « .ىثل هكرتأ الو هل هللا لوسر ىف نم هوا و ةقدص ةباود ىف ( 22 هللا لوسر نم هتعس

 ملا ةجرد ىلإ لصتي ىتح هل اضرامم ضني  هفالخم هنع هريغ» ريخأ اذاف « هب ىعطقلا معلا هل لصع يلب هللا لوسد
 نع رع نه سابع نا : قسل ىف ةباحصلا نم ةثالث هيف دانسالا اذه : ( هيبنت :(J ابلاغ كلذ لص ال دقو , ىعطقلا

 أرق ام ر هنأ ىلإ اریشم و بمک نب ىبأ ىلع هب اجت رمع لوقم وه ( حلا ىلاعت هللا لاق دقو ) هلو . بک نب یا
 هجو نم متاح ىنأ نبا جرخأ دقو . بألا هذج كلذ عوقو زاوجل رمع جتحاو ؛ خسنلا «غلبي مل هنوكل هتوالت تخسنام
 یا € اهأسنن وأ ةيآ نم خسنن ام ) لوقي هللا نا : لاقف ربع انبطخ » لاق سابع نبا نع .ريبج نب ديعس نع رخآ

 ناك كلذكو « ناسنلا نف هلوأ منعإ أرق نم ةءارق امأو ءرمهلابو هلوأ حتفب أرق نم ةياود مجري اذهو « اهرخژن

 وأ » دعس ةءارق تناكو « کاملا هحبصص و یناسنلا هجرخأ صاقو ىنأ نب دعس هيلع ركن أف اهورقي بيسملا نب ديعس
 قیرط نم متاح ىبأ نبا یورو ( یسنت الف كئرق:س ) ىلاعت هلوقب لدتساو لس ىذلل اباطخ ةانثملا حتفب « اهاسنت
 ةروكذملا ةيالاب لدتساو « تازنف راهنااب هيسفو ليللاب ىحولا مک ىنلا ىلع لزن امير » لاق سابع نبأ نع ةم رکع
 ببسو قایسلا نأب بيجأو « عوقولا مزاتسن ال ةیطرش ةيضق اهنأب بقمآو « همنف ذش نمل افالخ خسنلا عوقو ىلع



“o ۲۳۹۸ريسفتلا باتک -  

 ' كلذ ركن نا ابارج تلرت امنال كلذ ىف ناک ل ورنا

 . € ةتاحبس او هلا دنا ا واقو ) . باپ - ۸

 شابع لبا نع ريبج ن عفان انئادح_نيسُح أ نب لا دبع نع بیعش انزبخآ ناملا وبأ شرم - ۲

 امف . كلذ هل "نكي او ینتشو « كلذ هل 'نكي مو مد نا ىب ذك هللا لاق » لاق قلي للا نع امهنع هللا ۍ ضر

 نم أ نأ فاسبتف «لو ىل لوقف یا عش امأو « ناك ديعأ نأ دف ال ىنأ زف یایا هبیذکت

 < ادلّووأ ةبحاص

 فذح < اولاق » صاع نبا أرقو « دوهمبا ةءارق یهو عيمجلل اذک ( هناحبس ادلو هللا ذخنا اولاقو باب ) هلوق

 کرشم نم لاق نهو نارج یراصآ و ربیخ دوم. نم ادل و هلل نأ معز نمیف تلزت ةيألا نأ ىلع اوقفتاو « واولا

 امأو ) هل . ةيسدقا ثيداحألا نم اذه ( لات هللا لاق ) هلق ۰ مهيلع یلامت هللا درف ها تانب کالا برعلا

 مزاثيو هعضت مث هلمحت ةدلا و ند نوكي اإ دلولا نال صبا نم هيف ا اتش هاس اإ (دلو ىل هلوقف یابآ همتش

 ریسفآ ىف هحرش قأیو , كلذ می نع هزنم هن احس هللاو . كلذ ىلع هل ادعاب ىعدتسي حک انلاو 0 حاکشسلا قيس كلذ

 صالخالا ةروس

 نومجري : نوبوف ( بانل . © ىلعم مهار ماَقَم نم ارذخناو ) هلوق ٠ ساپ - ٩

EEAثالث ىف هلل ”تقفاو : 7 لاق و لاق سنأ نع دي نماد نب يع نه د دسم از -  

 .”لخدي « هللا لوسراي : تاقو . لم ھا ربا ماقم ت'ذختا ول « هلا لوسراپ : تلق - ثالث فیبر یقفاو وأ -

 إب ىبلا ةبئامم ینلبو لاق . باجملا هی فا لزنأف « باجملاب ننمولا تاهمأ ترا ولف ءرجافلاو بلا كياع
 هئاسن ىدحإ تبثأ ىح « نکنم اريخ هلو سر فا نابي وأ كين نإ : تاق "نويلع تاخدف « هئاسن ضعب

 نکقلط نا هبر ىنعإل هللا لزاف؟ تنأ "نریظدت  ماسا ب ام ياكم قا لوسر ىف امأ « رع اي : تلاق

 ةيآلا 4 تامسم نکنم ًاريخ اجاوزأ "دبی نأ

 « رع نع ۳ "تەم ذيج یاد ت وبأ ی یی انربخأ ص ىأ "نا لاقو

 (انلمج هلوق ىلع فوطعم وهو . مدارا عبتا نم دارااو يلا ةغيصإ ءاخلا حتفب صاع نباو عفان أرقو 6 سالا

 ىلد ل قو « نيئامج مالكا نوكيو ¿ذأ و رب دقق لا جاعحیف « انلعچ ناو و لع لسقو  ةدحاو ةلج مالجداف

 ( ةبا۰ ) هلوق هنمضآ ام ىلع فوطعم هنأ روبجلا ةءارق هیجوتو ,اوذخناو اومجر ىأ اوباثق هربدقت فوذح

 3 هلق ۰ فانثتسال واولا نوكي نأ لمتح و ءاوذختا انلقو یآ فوذح لومعم وأ ءاوذختاو اوبو لاق هنأك



 اكف ( (۸۳ ثيدحلا

 ددصلاب هدارمو « هبلا نوريصي یآ نوب رب ردصء ) ةباثم ىلاعت هلوق : ةديبع وبأ لاق ( نومجر : نوب و

 : لاق € ةباثم ) هلوت ىف سابع نبا نع ىقوعلا قيرط نم ىربطلا یورو . ناكم معا وه : ءريغ لاقو ء ردصأا معا

 ماقلاك دحاو ىنممب بام او ةباثملا : ءارفلا لاق . ارطو هنم نوضقتب ال هيلا نودومٍ م“ مهلهآ ىلا نومجرب مث هنوثأي
 ةباثم ىف لصالاو , ريسلا راكي نمل ةرايس اولاق اك « هيلا بوش نم رنک 4 ةغلابملل ءاهلا : نويرصبلا لافو . ةمأقملاو

 ىف مدقت دقو « ثالث یف بر تقفاو » لاق ربع نع سنأ ثيدح فلما ا ركذ مث . باقلاو لقنلاب لع أف ةبوثم
 تسهتناف و ثيدحلا ىف هلوفو . ميرحتلا ريسفت ىف رييختلاو « بازحألا ريسفت ىف باجحلا ةصق ىتأتو ,ةالصلا لئارآ

 ( حلا ميسم ىبأ نبا لاقو ) هلوق . حاكنلا باتك رخارآ نم « ءاسنلا ةريغ باب » ىف هيلع مالكا ىتأي ء نهادحإ ىلإ

 ىلع هب رف ربع 5 هل ی لا نخآ د ربع نا ی فید نم « لأ الدلا » ف مل 2 یورو . .قالصاا ىف اضرأ مدت

 بلط ا:] : ىزرجلا نبا لاق : ةلكت . « یارتز ؟ لصم هنختت الأ هللا ياي : لاق ميهاربا ماقم اذه : هل لا ماقملا

 ميهاربإ قح ىف ىلا مث هللا لوق عم هنال ةاروثلا بانک ىف رظنلا نع ىلا عم مالسلا هيلع میهاریاب نانّدسالا رمع

 ' « ةعيرشلا هذه نم ميهارباب ماعتالا نأ لمف ( مهارإإ ةلم عبتا نأ  یامت هلوقو ( امام سانلل كلعاج ی و

 ماقلا دنع ةالصلا ىأرف ؛ هتوم دعب هب رکذیل ءانبلا ف یابلا مقرك ماقاا ىف هيمدق رثأ نأو هيلا افاضم تيبلا نوکلا و

 یف ةرضاح ميهاربإ دق راثآ لزت لو : لاق مث . ةفيطا ةبسانم یهو . ىهتنا . هائب نم ما تایل اب فئاطأا ةءارقك

 : ةروهشلا هتديصق ىف بلاط وب أ لاق ىنح ؛ مرحلا لعأ دنع ةفورعم ماقما

 لعان ريغ ا.فاح هدمدق ىلع ةبطر رخصلا ى مهار ] ءیطوءه و

 هيم دق صحنآ و مهاربا عباصأ هيف ماقلا تيأر : لاق سأأ نع بارش نبا نع سفوب نع « بهو نبا اءوم» قو
 هذه ىف ةداتق نع ةبورع أ نب ديعس قد رط نم هريسفت یف ىرطلا جرخأو . مهديأب سازلا جسم همذآ هنأ ريغ

 اولاز اف ايف هءباىأو هبقع رثأ ىأر نم اناركذ دقل و : لاق .هحسم ایی ملو هدنع اولصي نأ اومآ ام :ةبآلا

 ناكملا ىلإ هنع 7 ىضر ربع هرخآ نأ ىلإ تيبلا قزل مهار دبع نم ماقملا ناكو « ىحمب او قاولا یتح هنوحس#

 نع تملا جرخأو , اضيأ دهاجم نعو هريغو ءاطع نع حی دنسب هفئصم ىف قازرلا دبع هجرخآ < نآلا هيفره ىذلا

 « رمع هرخأ مث تيبلاب افصتلم ركب ی أ نمز قو 22 ینلا نمز ىف ناك ماقملا نأ » هظفل و ىوق دنسب هلثم ةدئاع
 . ىبأ نبا جرخأ دقو . حصأ لوالاو « هلوح ینلا وه ب ینا نأ دام نع فيعض دنس هيودرم نبا جرخأو

 بهذف ليس ءاج « رع هلو « لب هللا لوسر دمع ىف تيبلا عقس ىف ماقلا ناك : لاق ةنيرع نبا نع حيحص دنسإ متاح
 ءاج نم الو رع لعف ةياحصاا ركن لو. ىهتنا .ال مآ تيبلاب افصال ناك أ ىردأ ال : نايفس لاق . هيلا رمع هدرف هب

 عفت 7 ناكم یف هعض وف نيلصملا ىلع وأ نی اطلا ىلع قریضتلا هنم م ۳7 هءاقبإ نأ ىأ ر رمع ناكو . اعامجإ راصا مثدعإ

 نآلا ةدوجوملا ةدوصقملا هيلع لمع نم لوأو < ىلصم هذاخاب راشأ ناکینلا هن ال كلذ هل اتو « جرحلا هب

 "كن انم لب ابر ليعامسإو تببلا نم دوارقلا ميهارا مف رب ذلو) یلامت هلوق اپ - ۰

 دعاق اه دحاو : ۳ ءاسنلا نم "دعاونلاو . ةدعاو اهدحاو « هساسأ : دعاوقلا ( ميلعلا ميمسلا تأ

 یرابلا عف * ۸ ج ۲۲ م



 ريسفتلا باتک - ۵ ۱۷۰

1 

EAEی دم ن هللا دبع “نأ هلل دبع ن لاس نع باهش نا نع كلام ینادح لاق ”ليعاما شرم بس  

 "نأ یرب 5 » لاق ایت ۳ لو نأ ل ىلا جوز e| هللأ ىفر شاع نع رگ ئ نا دبع 9 ركب یا

 لاق ؟ ميهاربا دءاوق ىلع اه درت الأ نا لودر اي : تاقف . ميهاربإ دعاوق نعاورصتقاو ةيمكلا اوتب كَموق

 ىَرأ ام هني شا لوسر نم اذه تعم ةشئاع تناك نل : رع نب هللا دبع لاقف . رفكلاب كموق "نائدج الول
 « ميهاربا دعاوق ىلع مت مل تیبا نأ الأ رجلا نایب نذقا نيتك را مالتسا كرت ب هللا لوسر ۰ و ۲۳ ١ as” ۰ ۳ 7 هي
 ) هد ات دحاو هساسا دعاوقلا ( ۳۳1 ۰ ماعلا ىلإ قاس / یشیلا نم دعاوقلا مهادإ عف رب ذاو باب ( هلوق

 لاقي : ءارفلا لاق و . هساسسأ هدعا وت : لاق ) تبیلا نم دعاوقلا مهار ] عقرب دا و لامل هلوف ىف ةديبع وبآ لاق
 امهلبق تناك مآ اهاثدحأ ايه لیعاسو مهار ] اممفر ىلا دعاوقلا ىف اوفلتخا : یریطا لاق , تيبلا ساسأ دعاوقلا
 بر ىأ مدآ لاق : لاق ءاطد قيرط نمد « كلذ لبق تل دعا وا تاک » لا سامع نا نع حجیم لس یرد مث

 ءاربنالا ثيداحأ نم مالساا هاه مهار ةصق ىف هيف ةدايزب مدقت دقو . دعب مدارا هاب یح لبجأ رخ نم هانب هنآ
 2 كرتشم عمجا ظفا نأ ىلإ ةراشإلا دارأ ) دعأق اهبتد>او ءاسا ند دعاوقلاو ( هلو مالسلاو ةالصلا ماع

 قبس دقو « تيبلا شيرف ءانب ف ةشأاع ثيدح فنصملا ركحذ مث .فورعملا د وءقلا نم ةدعاق وحن ءاملا تج“
 جا بارك ىف هطسب

 }اا لزا امو را اء اواوق ) بسب - ۱

 ىلأ نع ريثك ىلأ و ى نع ك رامملا ی لع انرمخأ ره ۷ 0 اتو لد راشب نی رغ اسم بت 1:۸6

 لهأل ةيبرملاب اهنورتدق و ةيئاريولاب ةاروتلا نو.رقي باتکلا ”لهأ ناك » لاق هنع هللا ىضر ةريره ىأ نع ةملس
 امو با 2 اولوقو مه وب ذك الو باتكلا لها ارقدصت ال : يجب نا لوسر لاقف « مالسالا
 ةيآلا (... ل زا

 [ ۷۰6۲ « ۷۳۹۲ : یف هاذرط - 44۸۵ ثیدخا ]

 هلق . درجآ یآ ( باتکلا لمآ ناک) هلق . دذ ىبأ ريغا « باب » ظفا طقس ( هقاب انمآ اولوق باب ) هلوق
 اةد-ص سالا سفن ىف نوکی الشا المتحمي هب کن ورم ناک اذا ىأ ( مربذکت الو یاتکلا لمأ اوقدصت ال )
 نعالو « هنالخ انعرش درو امن منك نع ىهلا درب مو ٠ جرحا ىف اوعقال هوقدم#ف ايذك وأ ءو
 ىف ضوا نع فقوتلا ثديدحلا اذه نم خوی و . هللا همحر یمفاشلا كلذ ىلع هبن ۰ هقاقون ا:ءعرش درو امف مهقیدصآ
 امو هليا انمآ اولوفو) هل . كلذ نم فاسلا نع ءاج ام لمحت اذه ىلعو « نظأأ ىف عقب اع اف مزجلاو تالکشاا
 یا نب دم نع ن اءفس نب نسا نع ليعامسالا دازو 4 ميلا لزنا امو يي ماصتعالا ىف داز ( ةبآلا انملا لرتا



 ۱۷ 41۸۷ - 14۸7 ثيدحلا

 ( نوذسم هل نحو داو مهإوانفإو کیلا لزتأ امو ائيلا لزنأ امو 2 دانسالا اذهب رمع نب نامع نع

 ؟ الع اواكىتلا مهتلبأ نع م "الو ام سانا نم داف لوقيس ) اپ - ۲

 [ ۱۸۲ ةرقبلا ] < مقتسم رطاربم ىلإ ءاشي نم ىدهي « برغللو قرشلا و هلل لق
 لس و هلل "لوسر نآ» هنع هللا ىف مر ءاربلا | نع قاحسإ ىلأ ع نع ًاريهز مع ی - 0

 ىلع ها هاو « تیبا لبق هتايق نوكست نأ * هبحمب و ١ رمش رشع ةعبس وا روش 0 هم سدقلا تبب ىلإ

 لاق "نوک ار مو دحسلا لهأ ع ف هعم لص ناك نم "لجر رات موق هم م لصد ¢ ر هما الص اهالص وا 3

 لبق ةلبقلا ىلع تام ىذلا ناكو . تيبلا لب م اک اورادف « ةكم لبق ل یا ی مه“ تیلص دقل اب دهشأ

 هللا "نإ « ie ةميضيلا فا ناك امو إل ها لزتاف مف لوقام ردت ما ولتق" ”لاجر تیبا لبق لوح نأ

 4 محد فوم را سانلاب

 قاسو ¢ رذ یال اذك ( الا 4 مهتلبق نع مه الو ام سان !| نفد امة لوةيس ( ىلامق هل وق باب ( هلوق

 فيفخ ىأ هيفس بوت , موق نم هلصاو « لقعلا فيفخ وهو هیفس ح# ء ءافساو 6 نت م هلوق ىلا هريغ
 هللذ جرخا و 6 دولا م : ںهاجو سايغ ناو بابلا ع تب دح ف اک ءارلا لاق ءاهفسا اب ۰ :ارملا ىف فاتضاو « جسالا

 قافلا له أو رافکلا ءاوفسأ اب دارااو « نوقئانملا :Ê لاق یدسلا قيرط نم یورو . حج ديناس ۳ pte یراما

 امأو 1 قلا لع انآ 00 اذيد ىلإ عجريسو انتلیق ىلإ دمت عجر : : ةليقلا تأ وح ۱4 اوانف رافكلا ام ٠ دوعلاو

 یا : اولاتف دوعلا امأ و ٤ « سكملاب كلذکو لطاب هيلا لقت 1 ىذلاف ق ولا ىلع ال وآ ناک نا 3 | ولاقف قافما لهأ

 خس ام ىلاعت هلوق نم تابالا هذه يل زنا ءابقسلا هال وه ليواقأ تربك الف ¢ فا اخ ۸ ایت ناک ولو ءايينالا ةلبق

 مالكا مدت (ارهش رشع ةعيس وأ ۱ مش رم ع ةسم) هلق بالا (قوشخاو مودع الف _ ىلاعت هل وق لآ ت ةبأ

 ناع الا باتكى ثيدحلا حرش لعو 1

 ساناا ىلع ءاد-مش اونوکستا طو ةمأ کانلمج كلذكو ) ساپ - ۳

 © ادهش کیا لورا ت کو

 ع حلاص یا نع شعلا نع رر ”ظفالاو اا وأو ریرج انک دح دشار ی "فو شم — ۷

 ۳ 4 1 2 ایت أ نأ
 و حوا "دي : هنأ لودر لاق 2 لاق ىردخلا لودصع ىبأ نع جام وا ۳ شد ةياسا وبا لاقو

 اناتأ ام : نولوقیف ؟ k> له : هتمأل لاقيف . معن لوقيف ؟ "تفلب له : لوقيف « براي كي دعَسو تیبا : لوقف

$ 
 ۳ ۶ ۳ ۳ مش ۳ ۳

 ادمش کیلع لوسرلا نوکیو « غلب دق هنأ نودپشیف . هتمأو دع : لوقيف ؟ كل د مشب نَم : هلوقیف « ريذن نم



WYريسفتلا باتك ده  

 f ”لوسرلا نوکیو سانلا ىلع ءادش اونوكتل (طسو ةمأ کانلج كلذكو ) ءارك ذ لج هلوق كالذف

 . « لددلا طس و لاو . 4 اديهش

 ( اديوش مكيلع لوسرلا نوكيو سانلا ىلع ءادوش اون وکتل اطسو ةمأ کانلهج كلذكو : امت هلوق باب ) هْوق

 . امت هللا ءاش نا ماصتعالا باتک ىف ةبألا ىلع مالكا ىنآيسو ( ميةتسم ) ىلا ةيالا هريغ قاسو : رذ ىبآل اذك
 انئدح ةماسأ وبأ لاقو ) لق نتا ظفا ىأ ( ريرجل ظفللاو ةماسأ وبأو ريرج انئدح ۲۷ ةبيتق انئدح ) هلق

 ىف هجرخأ دقو « ثيدحتلاب شحعالا حرمت دافأف ء لاص وبأ انثدح شعالا نع ةماسأ وبأ لاق ىنعي ( ملاص وبآ

 ىف ةهرفم ةماسأ یآ ةياود ؤ آيو « ثيدحتلاب اضيأ هتیاور ىف حرصو ةماسأ ىبأ نع رخآ هجو ند ماصتعالا
 ( مش : لوقیف ؟ تغلب لد : لوقیف « براي كيدعسو كيبل : لوقيف ةمايقلا موي حون ىعدي ) هلو . ماصتعالا

 (نودبثيف ) هلق . « كد وېش نم لوقيف » ماصتعالا ىف (كل دمشي نم لوقيف) هْلِوَق . « براي معن » ماصتعالا ىف داز

 قايس نم متأ دانسالا اذهب شمعألا نع ةيواعم وبأ ثيدحلا اذه ىور دقو « نردهشتف کسب ءاجرف د ماصتعالا ىف
 نم ك هعمو ىلا ءیج و : نالجرلا هعمو ىنلا ءیج و « لجرلا هعمو ةمايقلا موي ىنلا ءیج » هظفل و لهثأو هريغ

 «؟ كل دهشي نم : هل لاقيف ٠ معن : لوقيف ؟ مهتفلب أ : ىن لاقيف ءال : نولوقيف ؟ اذه کمابآ : محل لاقيف لاق , كلذ
 دق نأ نودرشیف ) هلق . اضيأ ةيراعم یا قيرط نم ىليءامسإلاو ةجام نباو یاسنلاو هنع دمحأ هجرخأ ثيدحلا

 نم ذخویو « هانقدصف اوغلب دق لسرلا نأ انيبن انربخأ : نولوقيف ؟ کسلع امو لاقيف » ةيواعم وبآ داز ( غلب
 لاق بالا هذه ف بمک نب ىبأ نع ةيلاعلا نا نع ديج دئسإ متاح ىبأ نبا جرخأف « كلذ ميمعأ بعك نب ىنأ ثر لوس

 ملاص موقو دوه موقو حون موق ىلع ءادهش اوناک « ةمايقلا موي سانلا ىلع ءادمش اوناکو < ءادبش اونوکل و

 ءادهش اون وكل د ىبأ ةءارق یهو . ةيلاملا وبآ لاق « ماسر اوبذکم هنر مهتغلب مباسر نأ مثريغو بيعش موقو

 نمام « ةمآلا اهتيأ اذم هنأ دو الإ ممالا نم لجر نم ام عقلي ىنلا نع رباج ثيذح نمو « ةمايقلا موي سانلا ىلع
 : لجو زع هلوق كلذف ) هلو ٠ مهل حص و هقا ةلاسر خاب دق نأ ةمايقلا موب هؤادمش نحنو الإ هموق هبذك ین

 سفن نم عوفرم وه ( لدعلا طسولاو) هك .« قلي هللا لوسد أرق مث د ماصتعالا ىف (اطسو ةمأ مانامج كلذكو
 ةمأ انلمج كلذكو » ظفلب ماصتعالا ق قأيسو « مهضعإ هيف مو اک ةاررلا ضعب لوق نم جرد سيلو ؛ رجلا

 : لاق € العسو ( هلوق ىف دنسلا اذهب شمعألا نع ثايغ نب صفح قبرط نم ىليغامسالا جرخأو « الدع اطسو

 نع عيكو قيرط نمو « اعوفم ارصت#ء هجولا اذه نم ىربطلا هجرخأو , اعوفرم | ره هدروأ اذک , الدع

 هجرخآ اذکو « هلثلم شعالا نع ةيواعم ىبأ قيرط نمو « اعوفرم ارصتخم « لدعلا طسولا و » ظفاب شعالا

 نع هجرخأو « هلثم شعالا نع نوع نب رفعج قيرط نم یربطاا هجرخأ رع , هجولا اذه نم یاسنلاو ىذمرتلا
 مالك ىف طولا : ىربطلا لاق « هلثم سابع نا نع قوملا قيرط نمو ؛ ةداتقو ءاطعو دهاجك ن يعبانلا نم ةعامج

 ىنعم نأ ىرأ ىذلاو : لاق . هبسح ىف مف رلا ًأردارأ اذإ طساوو هموق ىف طو نالف نولوقي « رايخلا برعلا

 « دشار نب فسوپ انئدح » ننال ةياور ىف ىذلا « ةبيتق انتدح » حراشلا لوق (۱)



 ۱۷۳ ٩4۸۹ - 14۸۷ ثيداحلا
 لو یداصتلا وامك اولنپ لف نيدلا ىف مهطسوتل طسو مهنأ یعلاو « نيفرطلا نيب یذلا ءرجلا ةالا ف طسولا
 ىندمل اخلاص ةبألا ف طولا نوک نم مرلب ال : تلق ٠ لادتعاو طءو لهأ منکلو 6 دولا ريصقتك اررصقب

 ىنعم هيلع لدام نيبو ثيدحلا نيب ةرياغم الف ء ثيدحلا هيلع صن اک رخالا هانعم هب ديرأ نوكي ال نأ طسوتلا
 لعأ هاو « ةبألا

 هيب ىلع بلقش نمي ل وس رلا میلی نم ل "الا اهماع "تک قلا دل المج امو { . اسم أي يع 11

 کن اهيل می "لا ناك امو « ہلا یده نيذلا ىلع الإ ةريبكل تناک ناو
- 

 [ ةرقبلا ۳ ] ( محد فوءرل سانلاب هللا نإ

 امنع نا 0 ر نا نع رانبد نب هللا رلمع نع ناوفس نع یه ا  دسم شو س ۸

 لبقتس نأ نآرق و بلا ىلع هلل لز : لاقق ماج ماج ذإ ءابق جسد ىف ”حبصلا نواب “سالا اني »
 « ةيعكسلا ىلا اومجوتف . اهوابقتساف « ةيعكلا

 مدقت دقو اره هدروآ 2 ةلبقلا لروح ف رع نبأ كودو دروأ م (محد فدء.د) هل ون ىلإ هريغ قاسو « رد .

 قوتسم ةالصلا لئاوأ ىف هحرش

  نواممآ اع ىلا - ایم ىف كعجو باقل ىر دق ) « بسیا - ۵
 6 ساس ص ۰ 5 ےک 0

 نگ ی » لاق هنع نا ىكر سا نع دپا نع ريع انثدح نا درع نب لع انكم سس ۹

 « ىريغ نیتلعقلا ۳ ص

 . ( نولمعت امع إل ىلا ةعرک ةاور قو ( ةبالا ( ءامسلا ىف كېجو بلقت یون دق  لاعت هلق باب ) هلق

 نیملبقلا لص نك“ قبب م ( هو سنأ نم هل ناجل عام ي آو ىليعامسإلا اور ف حرص ) سنأ نع ( هلو

 « نیتلبقلا ىلإ ىلص نم تام نم رخآ اسضأ نأ ىلإ ةراش] اذه یو « ةيمكلا ىلإو سدقملا تبب ىلإ ةالصلا ىنعي ( ىديغ
 تام نم رخآ ناك نأ ىلإ سنآ رخأت مث « دوسجوم همالسإ رخأت نم ةباحعلا ضعب و كلذ لاق اسنأ نأ رهاظلاو
 ةياحصل!رشآ ود 8 ربلا لمع نبا لاق لب : اهريغو رازبلار ينيدملا نب ىلع هلام ¢ هلي هللأ لوسر باحصأ نه ةرصيلاب

 ممرخأت ةباحصلا نم ىدا وإلا نكس نم ةعامل تبث دقف « زظ هيفو لاق اذك « ليفذلا ىلأ ريغ هدعب قب ملء اقلط» اتوم

 ىلع نیس تالت و هام هلو < پف ليق م حصأ رهو ثالث وأ ید->] وأ نيءسلا شفا ةافو تناكو نأ نع

 یورو « ةبء5لا یه ( !ماضرت ةلبق كنيلونلف ) ىلاعت هلوقو . لفأ ليقو « كلذ نم رثكأ ليقو « اني أ حصالا
 كلت نال كيد لاق امهاو « ةبعكللا بازيم وحن : لاق < اهاضرث ةلبق كنيلوننف ) هلرق ىف رمع نب | تبدح نم مكاحلا
 ةنيدملا لهأ ةلبق ةيجلا



 ريسفتلا باك - ١ ٥

 كتاب اومبت ام ةنآ لکب باتكلا اوترأ نيذلا تيتأ نار . بیس - ۲

 4 نيالا ن اذإ كنا  هلوق ىلا -

 امهمنع لا یفر رم نبا نع رانيد نب هللا دبع ىنئادح نايلس اند رك نب دلاخ اشم ا

 ل : نأ ّسعأو « ٌنآرق 8 هباع 8 أدق لي ل ل نإ : 0 مءاج 2 رب حبلا ىف ساد هلا ا

 « ةبمكسلا ىلإ مه وجوب او رادّتساف ؛ ماشنا ىلإ ساناا هجو "ناکو . اهوليةةداف الأ دیک

 هريغأو ءرذ 3 اذک ( الا 4 كنتليق اوعبت ام ةا لكب باتكلاا وا نذلا تيت أ ناو 3 بإب ) هلو

 رخآ هجو نم باب لبق هيلا رامثملا رمع نبا ثيدح هيف ركذ م نيملاظلا نل إل ىلإ

 ؟ مءانبأ نونرمی اكهنوذ رم باتكلا 0 ) . اپ - ۷

 ( نیرتملا نم - لوق ىلإ - "قلا نوک اد ار "ناو

 یاب سائلا | 51 م لاق ر نبا ن « رانيد نب , هلا دبع نع “الام | ا ةع ی ی شو سه 0۱

 ةيمكلا لقت نأ ّسعأ دقو « "نآرف لا هياع لر دق ب یبلا نا : لاقف تآ مءاج ذإ حبصلا ةالص ف

 « ةبعكلا ىلإ اورادتساف « ماشلا ىلإ م وجو تناكو . اهولرقتساف

 قاسو «ةيآلا رخآ ىلأ و هریغل و « رذ ىلآل اذک (مءانبأ نوفرمي اک هنوفرعي باتكلا مانيمآ نيذلا باب ) هو

 رخآ هجو نم روك ذلا رمع نبأ ثيدح هيف

 تارا اوقاف اجا وك وه ارج و لكلو ). ساپ - ۸

 3 2 ey مور ورم ۲م یر ۴
 7 ی قط ىلع هلل 0 « و تاب اونوحت اا

1 
 7 اخ ۰

 هلا یر ءارجأا ترم لاق ىف دی وا ایٹ لح ناب 2 ی او 5 0 ْن لم شرم و 9

 و 4 رص 4 روش = مع 58 وا س شع 9# سد تود و ااا ىا مم +4 رم ê 4£ م ره ۲ لا ہے ا = ہلا اني لات

 6 ةل ولأ

 انيلص ( هلوق د6 ر دق يش لک ىلا « هريل و ¢ رذ دژ اذ ( الا » اما وم وه هوجو لکل و باپ { ۹۳

 ءاوفرص مد ىييمشكلا ةياور ىف ( ةلبقلا وع فرص مث ارهش رشع ةعيس يأ رشد ةتس سقما تيب وحن هز ىلا مم

 0 ابیرق هلا راشلا ءا را یبدس نم فرط اذهو

 « مار دا دحلا رطش كم ك محو لر تج رخ ”ثيح نمو. ساپ - ٩

 هژاقنت : هارطش . 4 نولمعت امع لفاغب ر نم E هنإو



 ثيدحلا ٩14۵-414۳ ۱۷۵

 نا تمس لاق رانید نب 1 نبع انثدح لسم نب زيزعلا بع اگ دح لیماعسا نب یوم اشم - ۳

۳ 
 ترا 7 6 نارا ١ ليلا لا : لاقف لجر مثءاج ذإ ءابقب حبصلا ف سال انب « لوقي امنع 21 ضر رع

 « ماشلا ىلإ سانلا هجو ناكو « ةبعكسلا ىلإ اوهجوتن مهتلیک اورادتساو . اهوابقتساف « ةبمكلا لبقتسپ

 1 2 د و 5 ۰ 2

 مارطا دجسملا رطش كجو لوف تج رح ثيح نمو ) 5 اإ - ۲۰

E 5 :  
 2« نودتم 0  هلوق ىلإ - منع اثیحو

 دالص ی ”سانلا اهب 00 لاق رع نا ن مرو ù یا دبع نع كلام ٠ نع دعم ی ةي اش هه 4

 « ةيمكلا لبقتسيا نأ ما دقو ٠ يلا هيلع لز . دن کو ۽ نا "لوسر نإ: لاقذ رثثأ مهءاج ذا ءابقب حبصلا

 « ةلبقلا ىلإ اررادتساف ماشلا ىلإ م وجو تناكو . اهوا ةتساف

 . « نولمعت امع ىلا ءريغاو رذ یال اذ( ةبآلا مارحلا دجسملا رطش كمجو لوف تجرخ ثيح نمو ) هلو

 تآا رها ضم) قو ؛ : لاق « هون دیر ) هرطش کم رچ رو اولوف إل ىلاعت هلوق ىف ءارفلا لاق ( هؤاقلت هرطش ) هلوق

 م ۰ هوحن ردات قورط لنمو « هراقلت : : مارحلا دجسملا رطش » لاق ةيلاعلا ىبأ قبرط نم ىربطلا یورو « ۰2ت 8

 ىرخأ قيرط نم رع نبأ ثيدح ركذ
 هللا رامش نم ةورأاو اغلا ا 3 هلوق بسا 1 ۲ ۱

 «امهم فوط نأ هيلع حاج الف رمتعا وأ تیبا جح نف
 ( یل زكاش لا ناف اريخ عوطت تمد

 : سايع نبا لاقر ٠ ةريمك اهمدحاو « تامالع : رام

 می افصلاو « افصلا ینعع ةنأ ونص "ةدحاواو « ائيش تبفتال ىلا سا ةراحاا لاقيو « رجحلا ناوفصلا

 دما طاق ۱ لاق هنأ یبا نع ةورع ن ماشه نع “الام از را ہفسو نب 2 ۳ شی — ۶ 06

 ا "ره م ةورملاو افصآت "نإ | یاعاو "ار اهت هلا لوق رتيأرأ = "سلا ثيدح دموي انأو 55 e "یا جدر

 . اهب ف واعي ال نأ اًئيش دحأ ىلع یرآ اف € امهم فاواعی نأ هيلع حاج الف رمتعا وأ تييلا 2 نف « هلا

 ىف الا هفته تازنأ ام ؛ مهم ف“ واع ال نأ هيلع "حانج الف تناك لوقت اک تناك و « الك : ةشئاع تلاقف

 ان « ةورألو اًمّصلا نيب اونواعي نأ نوح رد اوناکو < رل ۳1 وذ قام تناكو « 0 نوله |وناك : 11

 تیبا جح نف ءهللا رامش نم ةورلاو افصا نإ ) هللا لزأف « كل ذ نع هفت لا لوسر اول مالسإلا ءاج
 « ( اهب فوت نأ هيلع حانج الف رمتعا وأ



۱۷۹ 
 ريس هللا باتك ۔ 56

 یفر كالام نب سنأ تلأس ف لاق ناملس نب مصاع نع نایفس انثادح فسوب نب دمت اش - 4455

 هللا ”لزنأف * امهم انكسمأ مالسالا ناك الف , ةياهاجلا رمعأ نم امهمنأ ىر نیک: لاقف ةو لاو افصلا نع هنع هلل

 « مه فكوط, نأ - هلوق ىلإ  ةورللو افصلا نإ إل ىلامت
 ىبأ لوقوهو ) ةريمش اهتدحاو ؛ تامالع : رئامش )ا ۶ اعش نم ةورلاو املا نا 2 امت هلوق باب) هلوق

 لاقيو ( هل . هنع ةحلط ىبأ نب ىلع قبرط نم ىربطلا هلصز ) رجحلا ناوةصلا , سابع نا لاقو ) هو . ةدييع

 : لاق اضیآ ةديبع ىبأ مالک وه ( عيمجال افصلاو . افصلا ینعع ةناوفص ةدحاولاو « ايش تبنت ال ىلا سالا ةراجحلا

 اعيش تدننال ىلا سللا ةراچ+ا یهو « عیجلل افصلا و , اهصلا یعم ف ةناوفص ةدحاولا لاتو 5 عاجا نا وفصلا

 لاو ¢ هال اب هدرمم ساو هدب قرف» سج مسأ افماا ليقو 0 ةاؤص اغلا دحاوو 0 سودرلاو نيضرإلا نم ادبأ

 كثيدح قاس مث . اضيأ افص داص رك زوحيو « ءافصأو افص هيف لاقيف « ءافقأو افقک لامفأو لومف لل“ عمجي درفم

 2 سا ثردح اذگو « جحا باک یف هج رش مدت دقو 14 هللا رثاعش نم ةورملاو اصلا نا 2 لوزا بيس ی ةشئاع

 هب و « امهنأ ىر انك 0 نكسلا نبا ةياور ف عقوو « طقس فذح ها » ةءاماجلا سآ نم یر أنك م انه هلوقو

 مالكملا مت

- .۰ 1 

 "دن اهدحاو , ًادادضأ € (دادنأ هللا رنود نم ختي نم سانلا نور ساب بس ۴۲

 تاقو کل بلا لاق » لا دبع نع قيقش نع شعألا نھ 00 أ نم "ندع اشو -- 4 ۷

 وهر تام تی. 1 تلقو . رایلا "لخد دن ها نود نم وعدن وهو "تام ند: هل ىبلا لاق : یا

 « ةنجلا لخد "دن ن وعذيال

 اهذحآ و ادادضأ یه )ع هللأ بک منوجم ادادزأ هللا نود نم دختر نم ساناا نمو ) ىلاعت هرق باب هډ

 ٤ مذاللاب ريسفت وهو ةديبع ىنآل دادضالاب دادنالا نيسفتو « ةروسلا ذه لئاوأ ىف دادنالا ريسفت مدقت دق ( دن

 ¢ راجل بانک لثاوآ ف هحرش ىضم دقو ¢ ادن هلل لعج رهو تام نم د دوعسم نا شب لح اضيأ 5 رڪ ذو

 روذنااو ناع الا ىف هنم ءىثب مالالا ىنأيو

 : ىلتالا ىف 'صاصنلا مكياع بک اوننآ نيذلا آب ) ساپ - ۳
 27 ر و ۰ د 7 ۳

 كرت : نع €( مبا تاغ لا را ا

 ىطر سارع نا تعم لاق ًادهاع تعم لاق ورع انثدح نايفس انثدح ديلا اشو - ۸

 بتک ر ةمألا هذط یلامت فا لاقف « ةيدلا ”مهمف نكست لو « 'صاصقلا ليئارسأ یب ىف ناک» لوق امهنع هلل

aeنأ وفا 4 ىش هيخأ نم كى ع نف « 'ىنألاب ىثألاو ( ديعلاب دبعلاو « اب هرز :' ىلتآلا ىف ”صاصتلا  

 نم فيفح كلا ذ) ناسحاب ىّدؤبو فورم اب مبتی (ناسحاب ميلإ ءادأو « فورعملاب ”عابتًاف) دسملا ىف ةيدلا لبقي



 ۱۷۷ (0۰۲ - 44۱۸ ثيدحلا

 < ةيدلا لوبق دعب لتف ( ملأ باذع هلن كلذ دعب ىدتعا نف علبت ناكن م ىلع بک امم ( جرو كر

 ۱ [ ٩۸۸۱ : ىف هنرط ٤4۹۸ ثیدلا] ٠

 باتک» لا و یا نع مهندح اسنأ نأ درهم انئدح يراصنالا نا دبع نب رج اشو - ۰

 « صاصقلا ملا
 6 عا «آ ی زر ۳ 19 ع و “| ۰8۵ ت

 عيب را ن سنا نع دیه انثدح یممسا رک, نب هلل دبع مم رینم نب هللا دبع کوه - ۰

 اوبأو قام وا لوسر اوتأف ٠ اوبآف « شرألا اوضرعف . اوبآف « وةلا اهل اورلطق « ةيراج هی ترك” هتم

 ؟ مهبل ةينث سسكس أ « هلا لوسر اي : رضالا نب "سن لاقف « صاصقلاب يب هللا لودر ّسمأف « صاصقلا "الإ

 یضرف . ص اصلا هللا باتك . ”سنأ اي : فک هللا لوسر لاق . اهتینت کس ال ناب كتم, یاو ال

 « هرب ال للا ىلع مسفآ ول نم هلا دابع نم نإ : للي لا لوسر لاقف . اوقف مولا

 1 ۱ ) يلع بند اونمأ نذلا اع ( ىلإ الا هريغ قاسو « رذ یال اذک ( ةبألا صا لا لع تک ای نذلا امآ اب ۷ باب

 ( صاصقلا هللا باتک : لاق اب ىنلا نع مدح ازا نأ ديح انا دح یراصن ألا هللا دبع نب دن انثدح ( هلو

 نم هدروأ مث . رامتخاب اضیا تايدلا ىف ىتأيسو « الوطم دانسالا اذم حلصلا ىف هفاسو « ارصتخم هدروآ اذکم
 عفرلاب «صاصقلا هللا بائكد هلوقو . لامت هللا ءاش نإ ةدئاملا ةروس ريفا ف هحرش قأيسو « دی نع رخآ هج و

 أدتيم هنأ لع عفرلا ىناثلا ىف زوج و « لدب ىتاثلاو ءارغإ لوالا نأ ىلع امف بصال اب و « رخو ًادتیم هنأ ىلع امهف

 ملا (عارتاف ۔یش هيخأ نم هل ینع نف  هلوق ىف : ىلاطألا لاق . صاصقلا هيفف هللا باتک اوعبنا ىأ را فوذع

 ىلع وفعلا ىلع لوح ةبآلا ىف وفعلا نأب باجأو ؟ عابنالا وه اف بمللا طافسإ ىضتةي وما نال ريسفت ىلإ جاتحو

 ةيدلا ىلإ فر ' نم ی لغعتو ط سا هو صا هل یس ضءإ هيف لخدب و ) م ةيأ !lhl شاي هج ¢ ةيدلا

 هنصح بل طرف

 مایصلا ياع بتک اونمآ نيذلا اهأ اي) . ب - ۶[

 ( نوقتا کامل ابق نم نيذلا ىلع بک اك

 لاق امبنع هللا یفر رع نبا نع مفان ىفربخأ لاق هلا ديبع نع ی اندح دادم انثدح س ۱

 « هی | هاش نمو « همام ءاش نم : لاق ناضهر لزت امف « ةيلهاجلا لهأ هموصي هاروشاع ناک»

 اء 201 "یر ةشئاع نع ةورع نع "یره*زا نو ةنيبع "نا ان دح دي ی نا 27 شرح سس ۷۲

 « رطفأ ءاش نمو « ماص ءاش نم : لاق ناضهر لر الف ؛ ناضهر لبق "ماصی داروشاع ناک»

 یرابا مخ « ۸ ج "- م



 هللا دبع نع» 20 نع مهارإ نع روصنم نع لیئارس| نع 1 "دیع ان رمخآ دو ی — ۳

 اماف ناضمر لزنإ نأ لبق مای ناك: لاقف «هاروشاع مويلا : لاقف مطب وهو ثءشألا هيلع لخد : لاق

 «"لکن "نداق « ۳ ناغمر لز

 تلاق امنع لا ضر ةشئاع نع ىلأ ىلر يخأ لاق ماشه انادح یبم انثدح ینلا نب دم از - 6

 ؛همایصب أو هماص ةنيدملا مدق الف « هموصب هب نا ناکو « ةياهاجلا ىف شیرف هموصت ءاروشاع مور ناك»

 « هی مل ءاش نمو هّماص ءاش نم ناکف « هاروشاع كرو ةضيرفلا ناضمر ناك ناضمر زن الف:

 هلوت اما ( نوقنت علما کلبق نم نيذلا ىلع بتنك اک مايصلا کسلع بتکاونمآ نيذلا اب اي باب ) هلوق

 تاد ینلا هیبشتا ىف ف تخاف (اك ) هلوق امأو « ظوفحلا حوللا هيف بوتكملاب داراا و « ضرف هانعف ( بنك إل

 نود مایصلا قاطم دارملا وأ ؟ انلبق نم نيذلا ىلع بتك دق ناضهد مایص نوکسف ةقةا لغ وه له فاکلا هيلع

 هظفا و لوبجم هيف دانساب متاح یا نا هدروآ رع نا نع عوفر ثيدح لوأ ی درو و . نالرق هيف ؟ هردقو هتقو

 ىذمرتلا هجرخآ رخآ دهاش هلو « یدسلاو یرصبلا نما لاق اذج و « کیف ممآلا لع هللا هبنک ناضمر مايص د

 هيبشتلا نأ یناثاا لوقلاو . ةداتق و يمشلا نع هوجن و « ةبحص هل تبثت ملو نيمرضخلا نم وهو ةباسنا لقعم قیرط نم

 م امهريغو دوم ناو ذاعم نع یربطلاو متاح ىبأ نبا هدنسآ و « روبلا لوق وهو موصلا سفن ىلع عفاو

 ىلإ ةراشإ € نوقنت مكلعل إل هلوق فو حون نمز نم اعورشم موصلا لزب مو » كاحضلا دازو « نيعباتلاو ةباحصلا

 موصلاب اهفيلكستف ةمالا هذه امأو « ام اوفلك ىلا لاقثالاو راصألا ليبق نم مییلع موصلا ضرف ناك انلبق نم نأ
 ركذ مث . تايبنملاب وأ یصاملاب ردقي فوذحلا لوعفملا اذه ىلءف « ابيب و مبنی الئاحو ىصاعملا ءاقتال اببس نوكسيل
 انا« هحرش عم رخآ هجو نم مايصلا باتكىف مدقن دقو رمع نبأ ثيدح اهدحأ : ثرداحأ ةثالث بابلا ف فيصلا

 ىنثدح ) هلق . دومسم نبا ثيدح امتلاث كلذک هحرش مدقت دقو اهنع ةورع نع نیپج و نم هدروأ ةشئاع ثيدح

 دمحأ ىلأ نع لیصالا ةخسن ىف عقو دقو « ىتايجلا یه وبأ لاق اذك« ةيارر ىف كلذك یبث و ناليغ نبا وه ( دوم

 وه و دم نعو ناليغ نب دوم نع ىور ىراخبلا نأ یذابالکلا ركذ دقو دوت » لدب « دع انئدح » ىناجرجلا

 نب دو# نع ةعاملا لاق ام ىلع داهتءالا انه نکل 0 ىلايجلا ىلع وبأ لاق ٠ ىموم نب هللا ديبع نع ىلهذلا یک نبا

 لک ًاب ىأ ( معطي ودو ثعشالا هيلع لغد : لاق) هلق . دوءسم نبأ ود ( هللا دبع نع) هلق . یزوراا ناليغ

 نبا ىلع سيق نب ثءشالا لخد » لاق ةمقاع ىلإ روكذملا هدنسب ليئارسإ نع رخآ هجو نم لسم ةياور قو

 اکدوفسم نبا نع اهلحو اهر مل نوكي نأ لمتحو ۰ ةصقلا رض> ةمقلع نأ ىف رهاظ وهو « لک أي وهو دوعسم

 هللا دبع ىلع سيق نب ثعشالا لخد ه لاق ديزي نب نمحرلا دبه قيرط نه اضيأ لساو . بابلا ةياور قايس هيلع لد

 - ثعشالا ىأ  لاقف و ظفاب لسم ةياور ىف هماع و « ارصتع عقو اذک (هاروشاع مويلا : لاقف ) هلوق . «یدغ وهو

 نبا ىأ - لاقف » ةروكذملا ديزي نب نمحرلا دبع ةءاور كلذ نم حضوأو دوعسم نبا ةينکیهو « نمحرلا دبع ابأ اي

 ماصب ناك) هلق . « ءادوشاع موي مويلا سيل وأ :لاقف « ءادغلا ىلا ندا » ثعشالا ةينک یهو «ذممابآ اي - دومسم



 ۱۷۹ 4۵۰0 - 1 ثيدحلا

 روش لزني نأ لبق ةموصي لب هلا لوسر ناك موب وه ا٤ا » درز نب نمحرلا ديع ةياود ىف ( ناضمر لرتب نأ لبق

 نعرلا دبع قيرطنم ىئاسنللو , معطاف اطقم تنك ناف د هتياور ىف لس داز (كرت ناضمر لزن الف) هلوق . ناطمر

 ی سلو <« هلعفن انکو « هنع هنن مو هب ص وأ مل ناضمر لز' املف « ءاروشاع موصف اک هللا دبع نع ديزي نإ

 لد نأ لبق اضرتفم ناک ءاروشاع مايص نأ ىلع كثي دولا اذ لدتساو « ةياورلا هله وحن ةرس نب راج كثيدح

 ةجرتلا هذه ف ثيدحلا اذه داربإو ؛ مايصلا باتك رخاوأ ىف اطوسم هيف لوقلا مدقت دقو ۽ خسأ مث ناضمر ضرف

 لو ¥ ىنلا هماصل انلبق طورشم ناک ول ناضمر نأ هرج وو «ىنالا لوقلا حیجرت ىلإ لی« ناكفصملا نأ رعشإ

 له مهفالتخا ةلأسملا هذه ىف انرضی الو « فیقوت نع الإ ناك ام ءاروشاع همايص نأ رهاظااو ءالوأ ءار وشاع مصي

 الفن وأ اضرف هموص ناك

 ىلعو ¢ ۳ رمايأ نم ةف رفس ىلع و ًاضيرمت کنم ناکن ف تادودعم مای 1 8 سيسي -0

 1 نواعت ممكن إ ك ريح ويوم نأو ¢ 4 0 وهف ا عو نف 0 رع سر ماعط اردن 'هنوةيطي نيذلا

 ىلع اتفاخ اذإ لماحلاو عضرملا ىف هارو ”نسحلا لاقو . ىلاعت لا لاق اك هلك ضراا رم" طقب كاطع لاقو

 اماع یک ام دعب سنا يطأ دقف مايصلا قطب ملاذإ ریبکسا خیشاا امآو . نایضقت مث نا رطفت اه دلو وأ امرين

 رثك أ وهو « هلو قيطي » ةماعلا ”ةءارق ۰ رطفأو الو از انیکسم موب لک نيماع وأ

 مم ءاطع نع رانید نب ورح انَثدح قاحسا نب هابرکز انثدح حور انربخأ فادسا شر - 0

 .خهشلا وه « ةخوسنمب تسيل : سابع "نا لاق « نیکسی ”مامط ةيدف ”توفولعي نيذلا ىلعو أرقي ٍسابع نا

 «انیکسم موب "لک ناکم ٍنامطيلف اموصب نأ نامیطت-ءال ٌةريبكللا ةأرلاو ”ريبكلا

 ( نولعت متكنإ - هلوق ىلإ - رفس ىلع وأ اضيمم مكنه ناک نف . تادودعم امايأ : لات هلوق باب ) هل

 ىف یرشعزلل و « اوماص وأ اوموصكمالكلا قايس هيلع لدي ردقم لعفب ( امايأ ) بصتناو ؛ ابك ةيألا قاس

 قازرلا ديع هلصو (ىلاعت هللا لاو اک هلك ضرملا نم رطغي : ءاطع لاقو) هلو . هعضوم اذه سال بقعتم مالک هبارعإ

 هيلع بلغ اذاف موصي : تاق ‹ هلك ضرما نم : لاق ؟ ناضمر ىف رطفأ عجو ىأ نم ءاطعل تلق : لاق خرج نبا نع

 قیلمت 95 نم ىراخيلا ةمجرت ىف اهتركذ هيوهار نب ق هخيش عم ةصق رالا اذه ىف ىراخيللو : معن : لاق ؟ رطذأ

 یذلا ضرملا هنأ رولا هيلع یذلاو « رطفلا هل زاج فلكملا هدجو اذإ ىذلا دحلا ىف فاسلا فلتخا دقو « قیلعتلا

 ةدابز وأ هئاضعأ نم وضع لع وأ موصلا ىلع یدام و هسا ىلع فاخ اذإ ام وهو؛ ءالادوچ و عه مميتلا هل حدب

 « رطفلا هلف ضرثا مسا اب قحتسی لاح ناسنالا لصح ىم  ن ريس نبأ نعو . هیداع وأ هب أدب ىذلا ضرملا ىف

 ىف ميهارباو نسحلا لاقو ) هلق . رطفي اماق ةالصلا ىلع ردقب مل اذإ : ىعختلاو نسحلا نعو  ءاطع لوق وحن وهو

 وأ د ظفلب ليصاللو « رذ یال عقو اذک ( نايضقت مث نارطفت امهدلو وأ امهسفنأ ىلع اتفاخ اذإ لماحلاو عضرملا

 درج نب سڏ ود قبرط نم دج نب دبع هلص رف نسحلا 5 ۳ ۰ رپظآ ره و داولا 8 لماحلاو» امه ريغل و « لماحلا



 ريس هللا باتک + ۱۸۰

 ترطفأ اتقن ىلع تفاح اذإ لماحلاو 0 تطأ ترطفا امدلو ىلع تذاع ذإ مضرملا : لا ىرصبلا وه نسحلا نع

 ىلا وهو ميهاربإ لوق امأو . نايضقتو نارطفت : نسسحلا نع ةداتق قيرط نمو . ضيرملا ةلزن یهو « تضفو
 . اموص اتضقو اترطفأ اتفاخ اذإ عضرملاو لم اجلا : لاق ىعخنلا نع رذعم ىلأ قيرط نم اضيأ دی نب دبع هلصوف
 ازيخ انيكسم موب لكنيماغ وأ اماع رک ام دم كلام نب سنأ معطأ دقف مايصلا طي مل اذإ ريبكسلا خيشلا امأو ) هلوق

 معطأف « ريك دق ناكو ناضمر ىف رطفأ هنأ سذ نع سنا نب رضنلا قيرط نم ديبح نب دبع یورو ( رطفأو الو
 سنأ فعض : لاق ديمح نع ةيواعم نع ناوم نع « سالم نب ماشه نب دمع دئاوف » ىف هانيورو . موب لك انيكسم

 ناف سآ ءاضقلا قیطیال هنأ فرع الو ءال : لاق ؟ مو ملا قاطا : سنا نب رع هئبا تاأسف « ینوت ماع موصلا نع

 « رظفلا زاوج ىلع لادلا لیلدلل باوج ءافلا « معطأ دقف  هلوق : ( هيبنت ) . رثك | وأ ةدملا معطأف مملو بخ نم
 «ربك» هلوق و . حلا معطا دقف « معطتو رطغب نأ هل زوج هناف مايصلا قطب مل اذإ ريبكلا خیشلا امأو : مالكلا ريدقتو
 ةءارق ) هل . ابيرق هيلع هيبنتلا مدقت اكةثاملا رشع ىف ذثنیح سنآ ناكو « نسا ىأ ةدحوملا رسكو فاكلا حتفب
 ( قمبإ ىنثدح ) هلق . هدمإ ىذلا ىف كلذ فلاح ام ركذأسو « قيطي قاطأ نم ىنعي ( رثك أ وهو هن وقیطب ةماعلا

 , « أرقي » یهیمشکلا ةءاور ىف ( لوقي سابع نبا عم ) هلوق . ةدابع نبا وه ءارلا حتفب حورو ؛ هيوهاد نبا وه
 هذهو « عطف نزوب هلوأ مضي قءوط نم ءاطلا ففخم لوعفللل اينبم واولا ديدشتو ءاطلا حتفپ ( هنوف”وطإ ) هلوق
 « هنوفلكي هنو قوطي : دانید نب وربع نع محن ىبأ نبا قيرط نم یال دنع عقو دقو « اضيأ دومسم نبا ةءارق
 )> هلوقو . « دحاو » ىلاسنلا ةياور ىف داز ( نيكسم ماعطا) هلوقو . هتقاطإ نوفلکی ىأ نسح ريسفت وهو

 خیشلا وه « ةخوسنم تسيل : سابع نبا لاق ) ےل . « رخآ نیکسم دازف » ىتاسنلا ةياور ىف داز ( اریخ عراعت

 اأ ىلع لدي ام هدعب ىنلا ثيدحلا اذه ىفو . شک آلا هفلاخو « سابع نبا بهذم اذه ( ةريبكلا ةأرملاو ديبكلا

 . نيذلا لعو : ىنعملا نأو « ةروبشملا ةءارقلا نم ةفوذ « ال » نأ معز نم ليوأت فعضت ةءارقلا هذهو . ةخوسنم
 ىننلا ىلع مسقلا ةلالدب درو « ادغاق حربأ ال ىأ « ادعاق حربأ هللا نيم. تلقف » رعاشلا لوقک هن آو , ةيدف هنوقيطي ال
 مالكلا ريدقت ريصيف مایصلا € هنوقيطإ ) هلوق ىف ريمضلا نأ ىلع ك الا نأ ليوأتلا اذه تبثيو « ةيالا فالخ
 مالكلا ف نأ كلذ نع ٍباوجلاو « هريغ ىلع بم امنإو قيطملا ىلع بحت ال ةيدفلاو « ةيدف مايصلا نوقبطي نيذلا لعو
 نسف مث « شک ال دنع الا لوأ ىف اذه ناکو « ةيدف اورطفأ اذإ مايصلا نوقيطي نيذلا ىلعو : هريدقت افذح
 ناضمر لزت امل د باحصأ انئدح م لاق ليل ىنأ نبا ثيدح مايصلا ىف مدقت دقو « رطفأ اذإ زجاعلل ةيدفلا تراصو

 اوموصآ نأو : اهتخسنف ؛ كلذ ىف مهل صخرو « هقيطي نم موصلا كرك اتیکسم موي لك معطأ نم ناکىف میم قش

 رطفيف هيلع ردقي ال وهو مرصأا فاكس نم ىلع ةيدفلا لمح هند خس الف سابع نبا ةءارق ىلع امأو « مدا ريخ

 اذإ همم ركذ نمو ديبكلا خيشلا يزرأ هقفاو نمو یعفاشلا لوقا ةجح ثيدحلا قو . قاب محلا اذهو « رفكيو
 مث ركل رطفأ نمو عضرملاو لماحلا ىف فاتخاو . هقفاو نمو كلام افالخ ةيدفلا مهلعف | ورطفأف موصا مهیلع قش
 ماعطا ال : نویفوکلاو ىعازوألا لاو « نوممطی و نوضقي : دحا و یعفاشلا لاقف دعب ءاضقلا ىلع ىوق

 ( همین رهشلا ينم دک نف ) تیساپ - ٦
 ۳ "یر رج نا ن ما نع نا لی الح 'ىلعألا دبع انئدج دوا ول 4 "شایع فری — 0°



 ۱۸۱ 4۵۰1-4۵۰۸ ثيدحلا

 ةخوسنم یه : لاق « نيك اسم ماعط ةردف» أرق هنأ امهنع

 لو "دیزب نع نا دبع نب ريكس نع ثراحلا نب ورم نع من ی رکب انث لح و اشو - ۷

 نطفي نأ دارآ نم ناك ( نیکسم ماعط ةيدف هنو قيطي' نيذلا ىلعو إل تا زن »لا لس نع عیوک الا نب ةلس -

 ديزي لبق ريكس تام . « اهندسنف اهدمبتا ةيألا تلزن یتح « ىدتفتو

 ةفاضالاب « ماعط ةيدف د أرق هنأ ربع نبا ثيدح هيف _ ڪذ ( همصیلف رمشلا نم دېش نف باب ) هلوق

 ماءطو « نيكسم » ديحوتو « ةيدف ه نيوذتب نوقارلاو « ناوكذ نیا عفان ةءارق یهو عما ظفلب «نيكاسم ه و
 «ریرح بولو ذیدح متاخ لثم نايبلا هب دوصقملاو « هسفن ىلإ .ىثلا ةفاضإ نم ىوف ةفاضالا امأ و , ةيلدبلا ىلع عفرلاب
 « موصلا قيظب نم دحاو لكيىلءذ هانعف درفأ نمو حجاب مولا ةلب الف نيكاسم عج نمو « هريغو اماءط نوكت ةيدفلا نال

 . ماءطإلا ماعطلاب دارملاو « عملا نم كلذ مرغی الو  نيكسم مامط] هيف رطفي موب لكل لا نأ دارفالا نم دافتسبو
 لاق ( کا ريخ اوموصت نآ و هلوق ةبج نم رذنلا نبأ هحجرو خسنلا ىوعد ىف برص وه (ةخوسنم ىه لاق) هلوق

 قيطي ال هنأ عم ( مكا ريخ اوموصآ نأو إل هل لاقي نأ بسانپ مل مايصلا قيطي ال ىذلا ريبكلا خيشلا ف تذاكول اہلل
 خسنلا ىوعد ىف حرص اضيأ اذه ( حلا ةيدف هنوقيطي نيذلا ىلعو تلزن امل) عوک الا نبا ثيدح ىف هل . مايصلا

 نيتباث نامجولا نوكي نأ ةتباث واولا ديدشتب ةءارقلا تناكنإ نکی و « ىليل ىلأ نبا تيدح نم مدقت ام هنم حرصأو
 لمتسملا ةياور ىف مالكلا اذه تيثو ؛ فنصملا وه ( هللا دبع وبأ لاق ) هلق . لعأ هللاو . نئارقلا لولدم بسحب

 لبق ديبع ىنأ نبا وهو ديزي نع ىوارلا جشآلا نب هللا دبع نب ديكب تام ىأ (ديزب لبق ديكب تام) هلوق . هدحر
 ةثامو نيعبرأو عبس وأ تس ةنس ديزي تامو , اهدعب وأ ابابق ليقو ةئامو نب رثع ةنس هنافو تناكو « ديزي هخيش

 "سم ٠ “نم ساب مثأو کل ساب "نه مكيئاسن ىلإ شف را مايصلا ليل کا لحأ ) اپ - ۷

 ۶۸ 2 ب 7 7 ےک ا 2
 )کل هللا بتک ام اوفتباو نهوريم ب نالف « کنع افعو مكياع باتف کفن نونادخن منك u هللا

 ع مارتلا نع قاحسإ يآ نع لیئارس| نع هللا ديبع اشزو - ۸

 :لاق قاحسإ ىبأ نع هيبأ نع فسوب نب يه را ینثدح لاق هم ن 2 اي" دح نا ندحآ انثدحو

 "نو ون "لاجر ناکو ¢ هلک "ناضمر ءاسنلا "نو رفیال | باک ناضهر موص لزا ۱ هنع ها "یضر ءاربلا تعم”

 ۱ ۳ ےک را 0 E ر
 4 مكنع افعو مکیلع باتف a نوبات منك کن هللأ ۴ 1 راز 0 مهسفنا

 « رذ یال اذك ( کل هلا بتكام اوغتباو  هلوق ىلا  مكئاسن ىلإ ثفرلا مايصلا ةليل کا لحأ باب ) هلق
 نم مايصلا باتک ىف مدقت دق (.اسألا نوب رقي ال اوناکناطمر موص لز“ امل ) هلو . ارک ةيالا ةع رک ةياور ىف قاسو

 ةيالا نأ كانه تنيبو « كلذ ىف تلزن ةيآلا نأو < اومان اذإ نورشی الو نولک أي ال اوناكمبنأ اضيأ ءاريلا ثي دح

 لک لا فالضب « راهنلاو ليلا عيمج ىف اعونم ناك عاملا نأ بالا تیدح قايس رهاظو « اعم نيرمألا ىف تلزن
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 رب لا باتك

 قرفلا مدع ىلع لدت ىنمملا اذه ىف ةدراولا ثيداحآلا ةيقب نکل « مونلا لصح ملام اليل هيف انرذأم ناکف برشلاو

 نون وخم لاجر ناکو ) هلق . رابخالا نيب امج بل اغلا ىلع «ءاسنلا نوبرقیال اوناک» هلوق لمحیف « دعب اهركذأ اک

 نحرلا دع قیرط نم الا و دواد وبأو دحآ یورف امهنع هللا یضر كلام نإ بمکو رع ءال ؤه نم یم (مهسفنأ
 لک نم موصی لعجل ةنيدملا مدق مر هللا لوسر ناف : لاوحأ ةثالث مايصلا لحا » لاق لبج نب اعم نع لليل ىبأ نا

 يلع بتک ونمآ نيذلا اهيأ اي ) هيلع لزنا و مايصلا هيلع ضرف هللا نإ مث . ءاروشاع ماصو « مايأ ةثالث رهش

 . اوعنتما اومان اذاف « اوماني ملام ءاسنلا نوتأبو نوبرشي و نولك أي اوناکو » لاق نأ ىلإ ثيدحلا ركذف ( مایا

 زع هللا لزنأف « مانام دعب ءاسنلا نم باصأ رمع ناكو « ادوپحم حبصأف مان مث ءاشملا لص راصنألا نم الجد نإ مث
 دوهشم ثيدحلا اذهو ( ليللا ىلإ مايصلا ارمتأ مث  هلوق ىلإ - کشاسن ىلإ ثفرلا مايصلا ةليا کل لحا ) لجو

 هيلع هيبذتلا مدقت اک « دمت باحعآ اندح د هيف هنع ءاج دقو «ذاعم نم عمسي | هنكل « ليل ىبأ نب نمحرلا دبع نع

 سابع نبأ نع بيرك قيرط نم هب ودرم نبا هجرخأ ام اهنم : دهاوش هلو « اضيأ ذاذم ريغ نم هعمم هن أكف « ابيرق

 بعك نب هللأ دبع قب رط نم متاح ىبأ نباو ريرج نبا جرخأو رگ ةر ره بأ نع ءاطع قیرط نمد « انغلب د لاق

 ىح ءاسنلاو بارشلاو مامطلا هيلع مرح مانف ىسمأف لجرلا ماص اذإ ناضمر ىف سانلا ناک» لاق هیبآ نع كلام نبا

 « تک ام : لاق ء تمب' دق ىلإ : تلاقف , هتأىما دارأف « هدنعر مس دقو مقلب ینلا دنع نم رمع عجرف « دّملا نم رافي

 قی رط نمو « هو سابع نبا قيرط نم ريرج نبا یورو « تلزنف . كلذ لثم كلام نب بمك عنصو . اهلع عقوو

  دحاو دزب مل نکلا , ثيدحلا اذه وح تباثو ةداتقو یدسلاک مثريغ نم دحاو ريغو ةمركعو ءاطعو دهاج بارحأ

 لعأ هللاو « كلام نب بمک ثيدح ىف الإ ربع ةيمست ىلع ةصقلا ىف مهنم

 « رجقلا نم دوسألا رطيملا نم 'ضيبألا طيملا "مکل نبی یتحاورشآواولکو ) باپ - ۸

 ۰4( نوقع - هلوف ىلإ - د-جاسلا ىف نونکاع منأو "نهورشابت الو « ليلا ىلإ ”مايصلا او من

 يذل : فكر أعلا

 ذخأ * لاق "یدعت نع ملا نع نيصح نع "ناو وبأ انثادح ليام "نب ىموم ازم - 6

 6 ل "لوسر اي ب لاق حبصأ الف 5 اقيمت ف ظن لولا ”ضعب تراك یتح 6 سا "الاقعو نا الاقع یدع

 « كتداسو تحن دو لاو ضيبألا طبلنا ناك نأ "ضیرتآ اذإ كاس و "نإ : لاق . یداسو تحن ”تلمج

 هنع هللا یضر رماح نب یدع نع*یبمشلا نع فرطم نع ”ريرج انث دح ديعس نب ةبتآ شرو - ۰

 نإ اقا ضیرم كنا : لاق ؟ ناطیلنا اأ « دوألا طيملا نم'ضيبألا طولا ام هللا لوسر اي”تلقد لاق

 « راهنلا ضایبو لیلا داوس وه لب «ال : لاق 9 . نيطيملا ترصبأ
 ۶ ۾ 1 2 ك ۰ 05

 دعس نب لبس نع مزاح وبأ ىنثدح فكرطم نب دمع ناسغ وبأ انثدح م ىأ "نبا شرم - ۱



 ۱۳۳ هو ١١١£ ثيدحلا

 ( رحفلا نم ل لز لو ( دوسألا ١ طرفا نم ”ضوبألا طيحلا مكل نيب ىتح اوبرشأو اواکو ) تا زن » لاق

 یتح لک أب لازي الو «دوسألا طيللاو ضيبألا يملا هيج رف مادحأ طبر موصلا اودارأ اذإ ”لاجر ناكو

 « راهنلا نم لیلا ىنمي امأ اوملعف 4 رحفلا نم ل هدمب "فا لرأف ءامهتيؤر هل نوبت

 فک املا . ةيآلا ( رجفلا نمدوسالا طيخلا نم ضيببالا طيخلا کل نيبقي ىتح اوبرشاو اواکو) باب ) هلوق

 هيف فک اعلا ءاوس ) ىلاعت هلو ىف لاق « ةديبع ىبأ ریسفت وهو « هدحو لمتسلا ةياور ىف ريسفتلا اذه تبث ( مقلا
 « دوسالاو ضیب الا طيخلا ريسفت ىف نيبجو ن٠ متاح ن یدع ثيدح رکذ مث ٠ بقي ال ىذلاو مةلا ىأ (.دابلاو
 امهحرش عم مايصلا ىف امدقت دقو ‹ كلذ ىف دعس نب لبس ثيدحو

 قا نم "بلا "نکلو ؛ اهروهظ نم تويبلا اونأت نأب بلا سیاو را سی[ - ۲۹

 ( نوحلفت عسل هللا اوقناو « اهباوبأ نم توبا و

 اومرحا اذإ اوناک » لاق هاربلا نع قاحسإ ىبأ نه ليئارسإ نع ىسوم نب وفا ۳ 10

 نم "را نُکلو « اهروهظ نم توبا اونأت نأب بلا سيلو )ل هللا ل راف « هرهظ نم تبیل اوتآ ةيلهاجلا ىف

0 
 « رذ ىبأل اذك( ةيآلا ( نا نم ربا نکا و اهروبظ نم تويبلا اوات نأب ربا سیلو ) باب ) هلق

 جحا باتک ىف هحرش مدقت دقو « الوزن ببس ىف ءاربلا ثيدح ركذ مث < اهرخآ ىلإ ةمركةياود ىف قاسو

 هل نيالا نوکیو «ةنف نوکنال ىت> مواتو ) اپ - ۰
 ( نیلاظلا ىلع "الا ناودع الف اونا ناف

 « ( ابساوآ نو تویبا اوت

 ها ىضر رع نبا نعد مات نع نا دیبع ای د ٍباه ول درع انثادح اسب نب "دم شی - ۴

 كمنع اف « ب الا بحاصو رم نبا تنأو اوميض دق ايلا "نإ : الافف ريب “زلا نبا ةنتف ىف نالجر هانأ امهنع
 ماو 5 007 ۳ مز م 5 د هج , ۶

 ؟ ( ةنتف نوکسنال ىتح موتقر ) هللا لقي ملأ : الا . ىخأ مد مارح هلل نأ ىنمنع : لاقف ؟ جر نا

 ندا نوکیو ةينف نوكحت یتح اولتاقث نأ نودیرت مت « هلل نيل ناكو « ةنتف نكن مل ىت> انلتاق : لاقف

 « هللا ريغل

to\tورم نب ركحب نع جرش ن نب ةَويَحو نالف یربخآ لاق بهو نبا نع حلراص نب نامع دازو -  

 ىلع كلمت ام نمح را دبع ابأ |: : لاقف رع نبا ىنأ الجر "نا » عفان نع هن دح هللا دبع نب يكسب” "نأ یرفامل

 « ىخأ "با ايد لاق: ؟ هيفا بغرا مه تلع دئو لجو “ع هللا لبس ىف و ىف داهجلا هل تل 7و ًاماع رمتاو ماع جحن نأ



o 
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 ريسفتلا باتك

 . تيبلا جحو « ةاكزلا اد ناضمر مایصو « سجا تاواملاو ؛4وسرو و ا رناكإ : سخ ىلع ؛مالسالا ( ۳۹

 ناف « اههنرب اوحاصأف اولتتفا نيئمؤملا نم نان نإو ) هباتك ىف“ فا را الأ . نمحرلا دبع ابأ اي: لاق

 : لاق (ةنتا نوكسنال ىتح مولتاقر) 6 هقا رمأ ىلإ ءینت ىح ینبت ىلا اولئاقف ىرخألا ىلع اهادحإ تب

 ¢ هنوبذعي امإو وات امإ : هنيد ىف ”نتفي ”لجرلا ناکف « الیاف مالسالا ناکو و هلا لوسر دبع ىلع ايلعف

 « ةنقف نكست ل مالسالا رثك یتح

 نأ مهركن منا امأو « هنع افت هللا ناکسف نام امأ : لاق ؟ نانعو "ىلع ىف كلوت اف : لاق » - ۰

 « نورت ثيح هپ اذه : - لافف هديب راشأو  هنَمَدو ملا _لوسر رع نباف ىلع امأو . هنع ومي

 ( نالجر هات ) هلق . ةبألا رخآ ىلا قاس ( هنا نيدلا نوكي و ةنتف نو فال یتح مهولئاقو : هلوق باب ) هلق

 ٠ ةئيثدلا بحاص ىلسلا نابح رخالا مماو تالمع رهو رارع نب ءالعلا ايف دا سا نا ناهثع بقا ف مدقت

 نبا لأس ميكح هما الجر نأ لافنالا ةروس ريسفت ىف ىتأ سو « كلذ ىلع لدي ام هقيرط نم روصنم نب ديعس جرخأ
 ديعس ةياور ىف « ريبزلا نبا ةلتف ىف هلوقو . ىلاعت هللا ءاش نا كانه ثيدحلا حرش ىتأيو « كلذ نم ءىش نع رع

 ناكو « هرمآ رخآ ىف عقو ام رييزلا نبا ةنتفب دارملا نوكيف « ديبزلا نباب جاجحلا لوز“ ماع كلذ نأ روصنم نبا
 ىف گم وهو ريبزلا نب هللا دبع لاتقل هزبج ناوم نب كلاا دبع لق نم ىلا فسوي نبا وهو جاجحلا لوزن

 عبرأ ةنس لوأ ىف رع ن هللا دبع تامو <« ةنسلا كلت رخآ ىف ريبزلا نب هللا دبع لتقو نيعبسو ثالث ةنس رخاوأ

 ةمن اتحلا دیدشآ و ةمجعلا مطب ( اوعيض دق سانلا نا) هلق ٠ « نيديعلا باب » ىف هيلا ةراشإلا تمدقت اک نیعیسو

 ىأ فوذح ءىش ريدقت ىلا جانح و « نوثلاو ةا حتفب , اوعنص » ىنييمششكلا ةباور ىف « رثكالل ةروسكملا

 خوی نم وهو ىعبسلا وه « حلاص نب نامثع دازو د یرخالا ةاورلا ىف هلوق و . فالتخالا نم یرت اماوهنص

 نييعت لع فقآ ملء يرش نب ةويحو نالف یقربخآ  هلوقو . اذه ريغ اثیدح ماکحالا ىف هنغ جرخآ دقو « ىراخبلا

 دانسالا اذهو « لافنالا ةدوس ريسفت ىف هدحو ةورح ظفا قايس ىقأيسو « ةع نب هللا دبع هنإ ليقو « نالف مما
 نأ ىلع كلح ام ) هل ۰ نویندم هاهنام ىلإ هنو « نويرصإ . جشالا نبا وهو - هقا دی نب ريكب ىلإ هئادتبا نم

 نيب و هنيب ىوسو ادابج مامإلا ةعاط نع جرخي نم لاتق ىلع قلطأ (هللا ليبس ىف داهجلا كرتتو اماع رمتمت و اماع ححت
 لاتقب صاخ داهجلا ىف بيغرت!ا ىف درو ىذلا نأو « هفالخ هريغ دنع باو ماا ناک ناو هداقتعا بسح رافکلا دابج
 الو « زاف كلا لئاق نم باوث ىلإ هيف باوثلا لصي ال هنبك-! اعورشم ناك نإ و هناف ةاغبلا لاتق فالخ ۰ رافکلا

 لتق اذإ هن وكل ىضاملا ةغيصب لوألا هيف اذک (هنوبذ-هی امإو هولتق امإ ) هلوق ٠ ايندلا راثيإ لماحلا ناک نإ اس

 هلوأ ةن اتحتلاب ( وفعي نأ مهر ف ( هلو . بيذدتلا هل ددجاي وأ ق و ر هنال عراضملا ةغيصب ىتاثلاو « بهذ

 ةمجدملا حافب ( هلتخو )هلو رثك آلا وهو عمجاو قوف e « هجوألا وهو هلا نع رابخإ دارفالابو

 اج را ا جورلا لق نم ءاالاو«ةآرلا لق نم ناحل ١ ىممصالا لاق « نون مث قوف نم ةانثملاو

 نين اتخلا ءاقتلا وهو ناتا هنم قتشا ام نا قتشا ليقو



 ثيدحلا ٩6۱ ۱۸۵

 تکلبتا لر عیدی اوقلت الو هللا لببس ىف اوةفنأو ) باپ - ۱

 دحاو كالملاو ةكلوتلا (نينسحلا بم هللا نإ اونسحأو

 ةفيذُح نع » لئاوابآ تعج لاق نابلس نع همش اندح سلا ان ربخآ قاحسا وگو - ٩

 « ةقفنلا ىف تلزن : لاق ( ةكتبتلا ىلا ميديأ اوقلت الو هللا ليبس ىف اوقفنأو )
 ةكدلجتا) هلوق . ةبآلا رخآ ىلإ قاسو ( ةكدلهتلا ىلإ مكيدبأب اوقات الو هللا ليبس ىف اوقفنأو : هلوق باب ) هلو

 « امہف ةنک اس مالاو اممضب و ءاهلا حتفب ىنعي كلملاو كالهلاو : دازو ةديبد ىفأ ريسفت وه ( دحاو كلملاو

 ةكدهتلا ليقو . هفالض كالملاو « هنم زرحتلا نكمأ ام ةك-اهتاا : ليقو « ىضاملا لعفلا ظفلب كله رداصم هذه لكو
 تاز : لاق غالا هذه ىف ةفيذح ثيدح فنصاارکذ مث ۰ لوالا روپشااو « هتیفاع رضن ام ليقو . كاملا ءىشلا سفن

 ىذلا بوبأ ىنأ تبدح ىف ارسفم ءاج ةفيذح هلاق ىذلا اذهو « لجو زع هللا ليدس ىف ةقفناا كرت ىف ىأ , ةقفالا ىف

 .ةينيطئطقلاب انك » لاق نارمع نب لسا قيرط نم ماحلاو نابح نیاو ىذمرتاو دواد وبأو یتاسنلاو مم هجرخأ
 : سانلا حاصق .البقم حجر مث« مین لغد ىح مورلا فص ىلع نيملسملا نم لجر لمل مورلا نم مظع فص جر

 « ليوأتلا اذه لع ةنآلا هذه نولوؤت کن « سانلا اهيأ : بوبأ وبأ لاقف . ةكلهنلا ىلإ هديب قلا ٠ هللا ناحبس
 «یعاض دق انلاومأ نإ : ارس اننيب انلق هورصان شكو هنيد هللا زعأ اه ان] :راصنالا رشعم انیف ةالا هذه تاز امو
 نبا نع حصو . اهاندرأ ىتلا ةمافإلا كاملا تناك « ةبآلا هذه هللا لزنأف « اهنم عاض ام انحلصأو اهيف انقأ انآ ولف

 تناك انا لسا نب ديز قيرط نم متاح ىبأ نآ یورو . بالا ليوأت ىف كلذ وحن نیمباتلا نم ةعاجو سابع

 ( اونسحأوا وقفنأ ) محل ليق نيذلاف « نيرومأملا فالتخا هلوق ىلع مزایف « ةقفن ديغب نوزفی اوناك سان ىف تازت

 ىبأ نب كاحضلا قيراط نمو . هيف ام نخ الو « ةقفن ريغب ةازغلا ( اوقلت الو ) مهل ليق نيذلاو , لاومآلا باحا

 نع حبك دانساب رذنلا نباو ريرج نبا یورو « تلزنف « اوكسماف هم مهتباصأف « نوقدصتي راص لا ناك ه ةريبج

 ىلا هديب قلا : سان لاقت . لتقف برا ىف هسفنب یر اراج ىل نإ : تلقف « ربع دنع ىلإ » لاق فوع نب كردم

 نبا هجرخأ رخآ ليوأت ةبآلا ف بزاع نب ءارلا نع ءاجو « ايندلاب ةرخالا ىرتشا هنكسا ءاوبذك: ربع لاقف « کلم

 اوةلتالو )لجو زع هللا لوق تيأرأ : ءاربلل تاق » لاق قم ىبأ نع حیحم دانساب هنعامهریغو رذنلا ناو رب رج

 لوقیف هد قليف بنذپ لجرلا هنكلو « ال : لاق ؟ فاأ اهيف ةيينكنا ىلع لمحت لجرلا وه ( کا ىلا كيدياب
 امأو « اهوزن ىف دمتعلا ومف ةقفنلا رك ذب ةبالا ريدصتل رهظآ لوالاو , هوحن ريدب نب نامعنلا نعو « ىل ةبوت ال

 وهو - رکب ىبأ قیرط نم روکذلا ثيدحلا جرخآ دمحآ نأ ىلع , ظفللا مومعب ةربعلا نال « رظأ هيفف هيلع اهرصق
 ؟ ةكاهتلا ىلا هديب قلا نم وهآ نيكرشملا ىلع لمح لجرلا : ءاربلل تاق » لاق رخآ ظفاب قحإ ىلأ نع شايع نا

 ناف « ةقفالا ىف كلذ امناف ( كسفن الإ باكل ال هللا لیبس ىف لتاقف إل لاقف ادم تعب دق ىلاعت هللا نال« ال : لاق

 نقنآ موم لکو موحن و صوحالا أو ليئارسإو یروثلا ةياور نم لوالاو « نيباوج هيف ءاربال لءلف اظوذحم ناك

 روما حرصف ودعلا نم ريثكلا ددعلا ىلع دحاولا لمح ةلأم امأو . ها هدارفناو مهعامنجا عم فيكف ركب ىبأ نم
 ةحيحصلا دصاقملا نم كلذ وحن وأ ماع نيلسملا ”ىرحي وأ كلذب ودعلا بهرب هنأ هنظو هتعاجت طرفل ناك نإ هنأب

 يرالا جف ۰ ۸ )۲ - م



 ریس پاک - ۵ ۱۸۹

 لعأ هللاو « نیبلدلا ىف نهو كلذ ىلع بترت نإ اس الو « عونمف روم درج ناكى مو « نسح وبف

 ( آر نم ىذأ وب وأ اضیرم کنم ناکن ف) تيسساب - ۲
 لاف لقمم نب هللا دبع تعم لاق ینابصألا نب نمحرلا دبع نع ةبعش اندح مدا اش - ۷

 ” دج لاق مایع نم ”ةيدف نع هتلأف ةفوكلا دجسم ىنعي  دجسلا اذه ىف ةر نب بیک ىلإ تدمق »

 تلق ؟ اش دن امأ ءاذه كب لب دق دخلا نأ 'ىرأ ”تنك ام : لاقف « ىبهجَو ىلع راني لمفلاو یاب ینلا ىلإ

 . كّسأر قلیحاو « مامط نم عاص فصن نيكد “لكل "نیکاسم تس موطأ وأ « مای ةمالث م : لاق : ال

 « ةماع عن یهو , ةصاخ ف تازنف

 بیس ىف ةر نب بعك ثيدح هيف ركذ ( هسأر نم ىذأ هب وأ اضيرم کنم ناک نف : ىلاعت هلوق باب ) هلوق
 جحلا باتک یف قوتسم هحرش مدقن دقو < ةبالا هذه لوزن

 ( "جملا ىلإ ةرمشاب عن نف ) ےصاپ - ۳
 یضر _نيّمُح نب نار نع هاجر وبأ اذا دح ركب أ نار نع يع اند ةادسم شرم - ۸

 نب لو ( هم "قار "لزب لو « و هلا لوسر عم اهانطفف « ا باتك ىف ةع ةبآ تازن » لاق امهنع هلا

 « ءاشام هنأرب "لجر لاق ؛ تام یح اهنع

 « هللا باتک ىف ةعتلا ةيآ تلزنا » نيصح نب نارمع ثيدح هيف رکذ ( جا ىلإ ةرمعلاب مت« نف باب ) هلوق
 رع وه « ءاش ام هيأرب لجر لاق » انه هلوق ىف لجرلاب داراا نأو هحرش مذقت دقو ٠ جا ةمتم ىنعي

 ( مير نم ًالضفاونتبت نأ حاج کیلع سيل ) ص ا - "4
 تناك » لاق امهنع فا یضر سابع نبا تع ور نع ةنييع نما ىنربخأ لاق ع رح هاو

 نأ حانج مياع سيل ل تازفف « مساولا ینا ورجي نأ اومتأتف « ةيلهاجلا ىف افاوسأ الا وذو ةّنجكر ”ظاكم

 « جملا مساوم ىف ( کبر نم اضف اونی

 هحرش مدقق دقو  .سابع نبأ ثيدح هيف رکصذ ( مكبر نم الضف اوغتبت نأ حانج مكيلع سيل باب ) هلوق
 جا باتک ىف قواسم

 ( سانلا ضافأ ”ثيح نم اوضیف | "مث ) تیساپ - ۵

 اهتع هللا ىضر ةشلاع نع هيبأ نع ”ماشه انئادح مزاح ندع انثدح هللا دبع نب ع اشو ا ۰

 . تافرعب نوفق برعلا راس ناكو ؛ "سلنا نوسی اوناکو «ةفلّدزملاب نوفق اید ناد نمو شیر تناك »



 ۱۸۷ 0۲۰-40۲۲ تدخلا

 اوضيفرأ "م) ىلاعت هلوق كل ذف ءاهنم/ض غي من اهب نقي مث تافرع یی نأ كو هیب لا سا ”مالسالا ءاج ام
 ¢ 34 سارا َضافَأ ثيح نم

 نع نيتك یوا ام ن "يسوم اقدح ناب "ليف انثكلح ركب ىلأ نب دن قرم - ١

 "ةيده هل رسیت نف "ةفرع ىلإ بكر اذاف « جحلاب "لب 'ىت> الالح لاک ام تيبلاب لجرلا فوطی » لاق سابع نا

 « جملا ىف مايأ ةثالث هيلمف 4 ربي مل نإ ريغ «ءاش كالذ یآ كالذ نم هل ركبت ام من وأ رقبلا وأ لبالا نم

 نقی ىتح ؛ قاطني مث « هيلع حان الف ةفرع موي ةثالثلا مايأألا نم م وب ”رخآ ناك ناف « « ةفرع موب لبق كذو

 ىذلا ات اونی یتح اهم اوضافأ اذاف « تافرع نم اومفديل "مث مالطلا نوكي نأ ىلإ معلا ةالص نم تافرعب

 اوناكس انلا ناف اوضيفأ مث ا وحب نأ لبق ليلبملاو ريبك-الا اورثك أ وأ « اريثك ہللا اورک دیا مث « هيف ر ربع

 'ىح ( محر روفغ هللا نإ « هللا اورفذتساو « ساناا ضافأ ثیح نو اوضوف أ مت ) ىلاعت لا لاقو « نوضيمُي

 « ربا اومرت

 نوف امید ناد نمو شيرق تناك » ةشاع ثبدح هيف رکذ ) نانا ضافأ ثیح نم اوضیفا ملك باب ) هلوق

 لجرلا فرعی ) هلوق' سايع نبا ثيدح هيف ركذ مث. اضيأ جملا بانک ىف هحرش مدقت دقو « يدا « ةفادزملاب

 كلذو ۰ جملا ف مايأ ۲۳ هماعف ( هلو اهنم لانو ةرمعل لخد ىذلاو ¢ کم قلا ىأ ) Yi ناک ام تيما اب

 لمتسملا ةياور ىفماللا فذ عفو ( قلطنيل مث ) هلوق ۰ بألا ىف قلطأ ال سابع نبا نم دبيقت وه ( ةفرع موي لبق
 ةالص نمد هلوقو ‹ سمشلا بورغإ مالظلا لص ىأ « مالظلا نوكي نأ ىلا رصعلا ةالص نم » هلوقو
 ةلثاقلا باهذ دعب تقولا كلذ ناكو ۰ هلم لظلا ريصم دنع كلذو امفو لوأ نم ديرب نأ لمتحم « رصملا

 عهو مدقت حس ربظاا ةالص بقع لبص یهو 6 اهتالص دعب نم ديري نأ لمتحم و ۰ طاشنب فقيل ةحارلا ماع و

 ذخالا ىلإ ةراش] هيفف مالظاا طلتخم و هلوف اماو « فرقولا ةيعورشم ل وأ ىلإ ةراشإ هيفف . كلذ بقع فوفولا

 وهو « ملا نوکسو ما حتفب ( امجاوغابب یح ) هل . رجفلا ىلإ داي فوقولا تقرف الإو < لضفالاب

 اوكا وأ اريثك هللا اوركذيا مث» هلوقو ,ربلا هيف باطي ىأ نيتلمهم نيءارب هيف 71 درب » هلوفو . ةفلدرملا

 ىف هلیصفت و هن ايب مدقت دق ( نوضيفي اوناک ساناا ناف اوضيفأ م )لز . ىوارلا نم كش وه « ليم لاو ريبكشلا

 هلوقا ةءاغ نوكي نأ لمتح و ءاوضيفأ مث » هلوقل ةياغ وه « ةرجلا اومرت ىتح » هلرقو « هلبق ىذلا ةشئاع ثيدح

 « ليلهتاو ريبكنلا !ورثكأ و

 4 رانلا باذع انقو « ةنسح ةرخآلا فو ةنسح انا ىف اننأآ انب ر لوي نم مهنمو ) تسيسسإب - "1

 : لوقي لكم لا ناک» لاق سنأ نع زيزملا دبع نع ثراولا دبع انثدح رمغم وبأ اش - ۲



 .یدفتا باتک و ۱ ۱۸۸
 « ( رانلا باذع انقو « "ةنسح ةرخآلا ىفو « ةن ايندلا ىف ات آ انبر ) مهلا

 [ ۱۳۸۹ ىف هفرط - 10۲۲ ثيدحلا]

 ف سأ ثیدح هی رکذ ) بالا 14 ةنس> ةرخالا فو ةئسح ايندلا ىف انآ انبر 2 لو نم ممد باب) هل

 بمص نا وه هنع ىوأرلا زيزعلا ديعو : تا وعدلا باتک یف اذه نم متأب قأيسو ؛ كلذ هلوق

 4 ر .* 2ع مس ۵ 8 ا 9 ٤
 ضبا » لاق هعفرب ةشااع نع ةكيلم ىبأ نا ن جرج نا ن ۰ "نایفس ایگ دح هصربف شی -- ۳

 ةشئاع نع هکیلم فأ نإ نع جرج نب بأ ىنثد> "نایفس 5 د> هلأ لع لاو . « 5 والا هلا ىلإ يلاج*را

 ا یبلا نع اپه هللا ٣ یخر

 بلک نزو مصخ عمج ماصخلاو « ةموصخلا ةدش وهو ددالا نم لیضفت لمفا دلأ (ماصخلا دلأ وهو باب ) هلق

 ريدقتلاو . الاتق لتافک اماصخ مصاخ لوقت اردصم نوكي نأ لمت و « ةتاض نيصاغلادشأ وهو ىنعملاو « بالكو

 وهو ىأ لعافلا ینمع لب ليضفتلا تسيل انه لمفأ ليقو « ةمساخع ماصخلا یون دشآ وه وأ , ماصخلا دشاهصاعو

 یربطلا هلصو ) ناويحلا لسنلا : ءاطم لاقو) هلو . ةمشملا ةفضلا ةفاضإ نم نوكيف ةمصاخلا دی دش ىأ ماصخلا ديدل

 سانلا نم لسنلاو « عرزلا ثرحلا : لاق (لسنلاو ثرحلا كليو إل ىلاعن هلوق ىف ءاطعل تلق » رب رج نبا قيرط نم

 نبا دنع ره اعاو , كلذ ىف موو« ءاطع نع وعلا قب رط نم هجرخأ متاح ىفأ نبا نأ ىاطلغم معزو « ماعنالاو

 دل الا ( هلو < 2 ینلا ىلا ىأ ) هعفرت ةشااع نع ( هلوق ۰ سابع نبا نع وعلا نع هاور هريغو متاح ىبأ

 باستك ىف ثيدحلا حرش ةا « ةموصخلا ریثکلا ددللا ديدشلا ىأ داصلا ريكو ةمجهلا ءاخلا حتفب ( ممحلا

 نع ثيدملا عفر, هګ رال هدروأو 98 ىروثلا وه نايفسو 0 قدملا ديلولا نبا وه (هللا كيع لاقو) هلوق ۰ ماکحالا

 نأ لمتحيو « اذه دیلولا نب هللا دبع ةباود نم « یدولا نایفس عماج » ىف دانسالاب لوصوم وهو « تل ىنلا

 نه هريغو ىذمولا روكذملا ثردحلا جرخأ دقق « ةنييع نبا وه نايمنسو ¢ ىراخبلا خيش قعجلا وه هللا ديع نوكي

 لاظلا باتكىف ثيدحلا اذه مدقت دقو « ىزملاو فاخ مزج لوآلاب نكل « ةيلع نبا ةياور

 لبق نما وا يذلا لثم کناب الو ةنبا اولخدت نأ مح ما ) بسإ - ۸

 4 بيرق ىلإ ءا لاو اسلا اوت

{orf ۱لاق 1 لوقی ةکیلم ىبأ نبا ی | تعم لاق جرج نا نع ماشه انربخآ یموم نب مارا شی ست  

 اللو كانه اهم بهذ « ةفيفخ )او ,ذگ دق مآ اونظو سر ساينس اذإ ۳۷ { lupe هللا ىضر سابع نبا

 رولا نب ةورع "تیقلف ( بيرق هللا رصن نإ الأ ؟ هلا عن یم هعم اونمآ نيذلاو اونا لرد ىو
 « كلذ 4 ترکذف

 "ناك هنأ أ "لع الإ لعق دو للا دمو ام هللاو « هلل ام ةشئاع تلاق : لاق » 2 ۵



 ثيدحلا (٩0۲۸-4۵۲ ۱۸٩

 ی ۰ ۰ ی 0 4 یاس تاو. ۱

 « ةلقثم ( اوبد دق مهمأ اونظو )

 يآ نبا ثيدح هيف ركذ ( ةنآلا لبق نم اولخ نیذلا لثم نأ الو ةنجلا اولخدت نا مسح ما ) هلق
 ىف هحرش ینآیسو ؛( لسرلا نأيتما اذإ ىح )هوت ىف ةثئاع نع ةورع نع هنيدحو « سابع نا نع کلم

 امت هللا ءاش نإ فسو ةروس ريسفت

 بالا ( مكسشنأل اونو ؛ ماش نأ کرا وأف کما ثرح مان ) صا - ۹

 یضر مع نبا ناک لاق مفان نع نوع نبا انربخا لیفت نب رضقلا انربخأ “فاح شو - ۰

 رناکم ىلإ یه یتح ةرقبلا روس ًارقف ءاموي هيلع تذخأف « هنم غرف یتح ملكتي مل نآرنلا أرق اذإ امهنع للا
 < یضم م . اذکو اذك ىف تل زنأ : لاق . ال "تاق ؟ تل أ ريف ىردت : لاق

 [ 4۰۲۷ : ىف هفرط ب 55 ثيدحلا ]

 اباي : لاق ( ميش !يبأ مدرع اوتأف ) مع نبا نع مفان نع ”بوبأ ین دح دمصلا دبع نو - ۷

 رم نبا نع عفان نع نا دیبع نه هيبأ نع ديعس نب ع ن د٤ هاور . ىف

 ةوبيلا تناکه لاق هنع هللا ىضر (راج تمس ردکنلا نبا نع نايس ات دح میدن وبأ شم - ۸
 + راش ىفأ كتر اونأف ١ کل ثرح کواسن ) تل زنق « لوحا ةنلولا ءاج اهمارو نم !معماج اذإ : لوقت

 « ثيح لیقو , فيك ليقف ( ىنأ ) ینعم ىف فلتخا ( مس ىنأ کثرح اوتأف کل ترح قاس باب ) لوق
 . ۰ هيوهاد نبا وه ( قعإ ینادح ) هلق . ةيآلا ليوأت ىف فالتخالا ءاج فالتخالا اذه بسعو « ىم ليقو
 نب هللا ديبع ةناور فا رص كلذ ءاجو « باق ربظ نع أرقي وهو فحصاا تكسما ىأ (اموب هيلع تذخأف ) هلو

 هلوق ۰ « كلام بئارغ» ىف ىنطقرادلا هجرخأ أقف , عفاناي فحصملا “لع كسم رمع نبا ىل لاق » لاق عفان نع رمع
 امم هدروآ اذكه ( یم مع اذکو اذكى تلزنأ : لاق . ال : تلف ؟ تازئأ اف یردت : لاق ناكم ىلا یہا یح)

 نب رضنلا انربخآ ه هلوق ىلع فوطعم وه ( دمصلا ذبغ نعو ) هل . دعب هيف ام ركذأسو ؛ ريسفتلاو ةبالا ناكل

 جرخأ دقو < ديعس نب ثراولا كيع نا وهو دمصلا در۶ نع هب وهأر نب قع) نع اضرآ فصملا دنع وهو «ليمت

 دملا ديع نعو ؛ هدنسا ليم نب رضنلا نع هب وهار نب قحض] قيرط نم كيدحلا اذو € جرختسملا « ىف مت وبأ

 تبأرف فاقرلا وهو هيف هفلس ىلع تففو مث . هم ام بسحب هدنع نم وهو ؛ جرفلا ىف امنای » ىديمحلا نيحرحصلا

 5 لاق دقو ۰ هرکذأس ال ربع نا نع ةءاورلا سف ٤ ا اب اط۰ سیل و «جرفلا ی۶ ىتاقربلا دازو ىلا ملا ها ف

 ءاضايب كرتو « ىف امتأي » لاقف ريسفتلا ف ثيدحلا اذه ىراخبلا دروأ : نیدیرلا جارس » ىف ىبرعلا نب ركب
 ىف رمع نا ثيدح نأ نيبو ؛ اباتک نايعش نب دم اف فنصو ‹ !ءزج نون نب دم امف فنص ةروهشم ةلأسملا



 ريسفتلا باك - ۵ ۱ ۰

 نیا نع عفان نع هللا دیبع نع هيبأ نع ( ناطقلا ىأ ( ديعس نب یا نب دم هاور ) ) 3 ٠ اهرد ىف ةأر |! نابت]

 نوع نبا ةباور یهو ىلوالا ةباورلا اماق ؛ ىرت اك هرصتخا دق هلبق یذلا و « هلبق ىذلا لغ ريمضلا داعآ اذکه ( رع

 ید د١ .ناکم ىلا ىهنن | ینح هلوق لدب لاقو « روکذلا دانسالاب هريس فت قو هدنسم ىف ةيوهار نب قح) ایجرخآ دقف

 : لاق . ال تلق ؟ لالا هذه تلزنأ ابف نوردتأ : لاقف « منش ینآ کٹر اونا كل ثرح کؤاسف هلوق ىلا ىهتنا

 نمو « هلثم نوع نا نه ةيلع نب ليعامس] قيرط نم ريرج نبا هدروأ اذكهو , نهرابدأ ىف ءاسنلا نابن] ق تا زت

 نع ذاعم نع «نآرقلا لئاضف » ىف ةديبع وبأ هجرخأو « هون نوع نا نع ىءدب اركلا ميهارب] نب ليعام] قيرط

 نع ىثاقرلا ةبالق ىبأ نع ييسفتلا ف ريرج نبا امج ر خاف دمصلا دبع ةياور امأو . اذكو اذكى لاقف همی أف نوغ نبا

 . ىديملا لوق درب و ىبرعلا نبا لوق ديؤي وهو «ربدلا ىف امنای ظفلب هركذف ىبأ ینثدح ثراولا دبه نب دمصلا دبع

 . هلامعتسا امدسإ نسحم ةتکن نم هل دبالو ؛ ءافتكالا ىمسي عيدبلا عا ونآ نم عون یراخبلا هلمعتسا ىذلا اذهو

 نب دمع نع نيءالا ركب ىبأ قيرط نم « طسوألا » ىف ىلا طلا ابلصوف ناطقلا ديعس نيب ىح نب دم ةياور امأو
 نايتإ ىف ةصخر ( مل ثرح اس ١١ راقي هنا لوسر ىلع تاز امئاد لاق ربع نبا ىلا روكذال دنسا اب روكذملا ىح

 ىحب هب درفشي لو « لاق اذک « دمه هنبا هب درفت « ا الإ ريع نب هللا دبع نع هور : قاربطلا لاق ءردلا

 نع ثيدحلا اذه ىور دقو « دعب هركذأس اماضيأ ربع نب هللا دیرع نع ىدرواردلا زيزعلا دبع هاور دقف ديعس نبا

 « خيشلا فال نيينامصالا دئاوف و قو هريسفت ىف هب ودم نبا دنع ةتب اب كلذب مهتاياورو ان ركذ نمريغ ةعامج اضيأ عفا

 عي : : لاقف را ما عینص لیعاعالا باع دقو . اهريغو « ىطقرادلا كلام بئارغ دو « احلل دوب اسي خیرات دو

 نب هللا ديبعو كلام نغ  ىدرواردلا ىتدي  ريزعلا ديع نع هانی ور دقو < هيف ةدئاف ال مم ر نبأ نع جرخأ م

 ةدوكذملا ىدرراردلا ةياورو . هءالكها 7 ةدع نم كلام نعو « ريسفتا اب عفاف نع مهتئالث بثذ یآ ناو رع

 هظفا و هنع نوع نبا ةياور ومن عفان رع ةئالثلا نع هقيرط نم « كلام بئارغ » ىف یتطقرادلا ابجرخآ دق

 « امليق ىف امرید نم هل تلقف لاق . تا زنف كلذ سانلا مظعأف , اهریدف هنأ سما باصآ راصف الا نم لجر ىف تلزت د

 ملكت . حیح دانساب یا سلا دنع هت اورو رمع نبا نع لسا ن دوز كلذ ىلع اعفان عبات و . 8 اهرد ىف الإ ال : : لاقف

 ةياور نم ةدوهشم ةحيمصس یعلا اذهل ريع نبا ةءاورو ۽ لاق باصأف زا درع نبا هيلع درو ةتاور ضع ىف ىدزالا

 هجرخأ هللا دبع هنبا اضيأ زم نب هللا ديع نع هاور دقو : تاق. لآ نب ديز هنع امور نأ یک ريغب هنع عفان

 ناو یاسنلا دنع هنع امهتياودو « عفان لاق ام لثم هيبأ نع رمع نب هللا دبع نب ملاسو راسإ نب ديعسو اضيأ یاسنلا

 : كلام لاقف « ىلأ ىلع دبعلا بذک : ملاس نع نوورب اسان نإ : كلام تلق مساقلا نب نمحرلا ديع نع ه هظفا و ربرج
 ثراحلا نا : هل تاقف « عفان لاق ام لثم هيبأ نع مع نب هللا دبع نب لاس نع ىتريخأ هنأ نامور نب ديز ىلع دهشآ

 ةعيبد ىلع دهشآ : كلام لاقف ؟ لسم كلذ لوقب وأ « فأ لاق هنأ رمع نبا نع راسي نب ديعس نع یورب بوقعي نا
 نع مساقلا نب نمحرثا دبع قيرط نم ىنطقرادلا هجرخأو . عفان لاق ام لثم ربع نبا نع راسي نب ديعس نع یربخال
 حود نب ليئارسإ قيرط نم « كلام نع ةاورلا » ف بيطخلا یورو . ها حیصع كلام نع ظوفح اذه : لاقو كلام

 ةصقلا هذه ىلعو ؟ عرزلا عضوم الا ثرحلا نوكي له ؟ برع موق منا ام : لاقف كلذ نع اكلام تلأس : لاق

 نبا ثيدح هفالخ ىلع لمعلا نأ ىر ناك وأ « لدالا هلوق نغ مجد اكذام لعلف « ةيكللاملا نم نورخأتملا دمتعا



 ۱ ۱ 0۲-10۲۸ ثيددحلا
 وبآ جرخأ دقف «لوزنلا اذه ببسإ ردع نبا درفنی لو .هتدعاق ىلع ةحيح هيف ةياورلا تناك ناو « هب لمعي ملف رمع

 نا » ىردخلا دیعس ىبأ نع راسي نب ءاطع نع ملسأ نب ديز قيراع نم ىواحطلاو رر رج نباو هیودم نباو یلعی
 هقلعو « ةيآلا هذه لجو زع هلآ لزتأف «ءاهريمت : اولاقو هيلع كلذ سانلا ركذأف » اهرد 5 هتأ ما تاقا الجر

 لبا غلبب مل دیغس ىلأ ثيدح نأکو . رومشم ةيألا هذه لوزن ىف بجا اذهو , ديز نع ديعس نب ماشه نع یاسنلا

 ناو مهو رمعنبا نا :لاق سابعنانعدهاجم قیرط نم دواد وبأ یورف « هیف همهوف رم نبا ثیدح هفلبو سابع
 :تنوذغأب اوناکف باكل هأ مو دوم نم ىحلا اذه عمم نأو لهأ مو راصنالا نم یا اذه ناك ام « هل رفغي

2dكللذ ذخأف « ةأرملا نوكت ام رتسا كلذو « فرح ىلع الإ ءاسنلا نوتأي ال باتکلا لهآ ناکو « مهلعف نم  
 سم لجر جوزف : تارقلتسم و تار دمو تالہقم مماسنب نوذذلتب شيرق نم ىملا اذه ناكر . مع راصت الا

 هللا لزنأف « لب هللا لوسر خاب ینح امهم یرسف « تمنتماف كلذ امف لعفي بمذف راصن الا نم ةأ ما نی رجابملا
 دحآ هجرخآ « جرفلا ىف « تایقلتمو تاریدمو تالبقم < متأش ىنأ کد رح اونأف كل ثرح مواسن إل ىلاعأ
 2 ةحرابلا لار تلوح + تكلم هللا لوسراب : لاقف رمع ءاج و لاق سابع نبا نع حس رخآ هج و نم ىذمرلاو

 ىذلا اذمو « ةضيحلاو ربدلا قتاو « ریداو لبقآ (متنش ىنأ کشرح اوتأف مکا ثرح قان ٠ ةر ألا هذه تازنأف
 یورو . هيلع مالكلا دنع هركذأس اک ةيالإ لوز” بيس ىف بابلا ىف روک ذملا رباج ثيدحل قفاوم الا هيلع لمح
 «ىقأد نآل « ابجوز ءاش ثيح ةأرملا ىتؤن نأ امهدحآ نيينم» ةيالا تلمتحا : لاق ىعفاشلا نع « مألا » ىف عیبرا
 «هاوس ام نود جرفلا وه دلولا هب دارب ىذلا عضوملاو « تابنلا عضوم ثرحلاب داري نأ تلمتحاو ؛ مش نبأ ىنعمي
 ةلالدلا انلطف لاق « ةبالا ىلاتحا نم كْفِصو ام لوأت نيقيرغلا نم الك نأ بسحأو . كلذ ىف انباحصأ فاتخاف لاق
 ىف م املا یورو . ميرحتلا هدنع ىوقف « میرحتلا ىف تباث نب ةع زخ ثيدح وهو تباث امهدحأ : نيثيدح اندجوف
 « كلذ ىف نسحلا دمع نيبو هديب ترج ةرظانم یفاشا نع ىح هنأ محلا دبع نبأ قيرط نم « ىعفاشلا بفاتم »

 لاقف . همذتلاف « امر جرفلا ىوس ام نوکیف : هل لاقف « جرفنا ىف نوكي امنا ثرحلا ناب هيلع جتحانسحلا نبا نأو
 اه, جتح فيكف : لاق . ال لاق ؟ مرحيفأ لاق . ال : لاق ؟ ثرح كلذ ی اماکعآ ىف وأ اهيفاس نيب اهتطو ول تيأرأ
 نأ لمتحيو . ها ميرحتلاب حرصف ديدجلا ىف اأو « مدقلا ىف كلذ لوقي ناك ىعفاششلا لعل : کاجل ا لاق . هب لوقت ال
 ميرحتلا ىف هدنع ةجحلاو « نيرن دملا هباعصأل رصتنا ااو « كلذب لوقي ال ناكنل و ةرظانملا قيرطب ادم م زلأ نوکب
 لاق نم قامت و ةلأ لا هذه ىف سانلا فاتخا : ىرزاملا لاقو . « مالا » ىف همالكه يلا ريشي اک دمحم هکدس یفلا كل لا ريغ
 اک ىنعي دولا ىلع درلا ىف رباج ثيدح ىف دراولا بجسلاب تازن اهنأ, مرحب لاق نم امنع لصفناو « ةيالا هذبم لحلاب
 ةربملا رثك آلا دنعو « نييلوصالا ضع! داع هيلع رمق ببس ىلع جرخ اذإ مومعلاو : لاق . ینالا بايلا ثيدح ىف
 ةريثك تيداحأ تدرو نکا « زاوجلا ىف ةجح ةيآلا نوکد نأ ىضتقي اذهو « ببسلا صوصخم ال ظفللا مومعب
 نم ةعاج بهذو . ها فالخ داحالا رخ ضعی) نآرقلا موم صرص# قو. بالا موما ةو صاع نوک عمااب

 نكل : تاق . ءىش هيف یبثب ال هنأ ىلإ - یرو اسینلا “لع أو ىاسنلاو رازلاو ىلهذلا و ىراخبلاك  ثيدحلا ةم

 دعب حیآ هنأ مزال ةحابإلا ثيداحأ انمدق ول انآ م رحتلاب لوقلا ديؤيو « هب جاجتحالل اص ارعومجف ةريثك اهةرط
 هجام ناو یاسالاو دحآ هجرخأ تبا نب ةمب زخ ثددح داتسالا ةحلاصلا ثرداحألا نمف « همدع لصالاو مرح نأ
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 دقو سابع نبا ثيدحو « اضيأ نابح نبا هح و ىذمرتلاو دمحأ هجرخأ ةربره ىلأ تیدحو « نابح نا هحصعو

 دلا یف اما وأ الجر ینآ لجر ىلا هللا رظني ال , ظفلب رخآ هجو نم ىنمرتاا هجرخأو ١ هيلا ةراشالا تمدقت

 ىلع ءانب لحا اذه ريغ ىف نايتإلا ىلع لمحو ةيآلا مومع صصخم نأ حلص كلذ ناكاذاو ؛ اضيأ نايح نبا هو

 هلق ۰ لعأ هقار. ردابتلا ريغ رخآ یعم ىلع المح نع كلذ ىنذيو « قاسلا ىلا ردابتلا وهو ثيح « ینآ » ىنعم نأ

 قايسلا اذه (تأ زف .لوحأ دلولا ءاج اهتارو نم اهءماج اذإ لو: دوم تناك) هلوق ۰ ىروثلا وه (نايفس انثدح)

 نايفس نع ةدئاز نأ نب ىح قيرط نم لیهاممالا هجرخأ دقف كلذكس يلو « ره نبا ثيدل قباطم هنأ موب دق
 ردکشلا نبا نغ ةئيبع نب 0 قيرط نم لسم هجرخآ اذكو ءاهئارو نم اجوف ىف ةربدم ةکراب» طفلب ىدوثلا

 نم ةأرملا تیتآ اذا د ظفلب ردکنلا نبا نع مزاح ىنأ. قيرط نمو « ابلبق ىف اهريد نم ةرما تيتأ اذإ د ظفنب

 ساء نا ليوأت دب ؤو ا ق ال جرفلا ىف نایت الا نآ هدارم نآ ىلع لدي «,تلمُكل هلوقو «تلمش اهر د

 اذاو « اوءاش فرك مهئاسنب اوك نأ لاجرلا حابأو مومعز قدوسپلا هللا بذكأ دقو ‹ رع نبا ىلع هب در ىذلا

 . لعأ هللاو « رع نبا ثيدح نم هب لمع نأ ىلوأ وبا رسفم راج ثاد> و « رسفلآ مدق رسفلاو لمجا ضراعت

 ةيبحم ريغ هاش ناو ةببحم ء ءاش نا د ظفلب ردكنملا نبا نع ىرهزلا قيرط ىف ةدايز اچ ثب دح نم اضيأ لسم ءجرخأو

 نا باحا نم هريغ ةياور نم اموال ىرهزلا ریست نم نوکت نآ هبشز ةدايزلا هذهو دحاو ماص ف كلذ نآ ريغ

 ذهاملا وه فيفختااو ةلمبملا رسكب « مامص د هلرقو ةكراب ىأ ةدحوم مث ميم « ةيبع » هلوقو . مهترثك عم زدكنملا

 2 نوجاوزأ نحكم نأ ٠ نهراضمت الي نولَجَأ نفاپف ءاسنال 7 مقلط اذإو ) بسا < ۶۰

 لاق نسحلا انثدح دشار نب داع انثدح یدّمملا ماع وبأ انئثادح د لبيع ان لح - ۹

 یثدح نسحلا نع سنوي نع میهارا لاقو . « ىلإ بلت ”تخأ ىل تناك» لاق رراسب نب لقعم ينئدح

 اهقلط راي نب لقعم تخأ نا » نسطانع/ساوب انثدح ثراولا دبع ان دح رمعم وبأ انئادح ع راسب نب ”لقعم

 « 4 ”نوجاوزأ نکنی نأ 'نهولضعت الف ۸ تلزنف « لفعم ىبأف اهبطخل اه دع تضقنا یح اهكرتف « اهجوز

 [0۳۳۱ ۰ 0۳۳۰ ۰۰۱۳۰ : ىف هفاطآ - ٥۲۹ ثيدحلا]

 نأ ىلع ريسفتلا لهأ قفنا ( نوجاوزأ نحکنی نأ نهولضعت الف نابجأ نفلیف ءاسنلا متلط اذاو باب ) هلوق

 : سام 6 نبا نع ةحاط ىبأ ن : ىلع قيرط نم رذنملا نباىورو و ریغو و رج نبا هر 6 ءاملوالا كلذب باطاخلا

 فئص)ا ركذ مث . الو هعزميف كلذ ةأرملا دررتو ابعجارب نأ هل وديبف ۰ اهتدع یفتف هت آما قلطي لجرلا یف یه

 ¢ هح رش ی هماهتي حاكسلا ف هدروأ دقو 0 ارصت ع هقاس هنکا 0 ةيآلا لوز باس ف راسو 4 لقعم ثر لح

 رع سوب نغ مدارا لاقو) هلوقو . ىلاعت لا ءاش نا كانه اخد مساو لقعم وا ةيمسآ ىف ءاج ام اذکو

 نبا وهو اذه یادرد ۰ لقعم 3 ثيدحتلاب ها خرم نایب قتل اذهب ا ( لقسم ىنثدح ا

 اضيأ قأيس



 ۱۹۳۲ ا ۱۵۳۲ tof كثيدحلا

 ارشءو رهشأ ةعبرأ نوسفنأب “صبري اجاوزآ نور اڏيو کنم نوف وذي نذار) بسا - ۱

 نهم : نوفمی . 4 ريبخ نوامعت ا - ىلإ -

 رک لا نبا لاق ةكيلُم ىبأ نبا نع بيبح نع ,میرژ نب ديزي اثدح ماس نب ”ةيمأ اشرح - ۲:

 اهنکت زن . ىرخألا ةيألا اس دق : لاق ( (جاوزأ نورذبو کنم را نذفاو ) نافع نب نامل تاق

 » هناکم نم هنم ايش خال« یخآ "نا اب : لاق . ابعد وأ
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 نوفوتي نیذلاو ) دهام نع جیم ىلأ نبا نع لبش انثدح حور انث دح قاحمإ شزم - ٍ

 نذار ) للا لزناف ۰ جاو اهجوز لهآ دنع تت ةدملا هذه تناك : لاق ( اجاوزأ نور ذی و کدم

 ايف يلع حافج الف نجر خ ناف « جارخإ ريغ لوملا ىلإ اتم مهجاوزأل ةيصو اجاوزآ نورذُیو کنم نوف وتپ
 تماش نإ « ةيصو قليل نیرشعو ربشآ ةعب ةنسا مات اه هللا لمج : لاق ( فورعم نم نهیفنآ ىف نلف

 4 عیلع حاج الف نج رخ ناف ؛ جارخإ ريغ) ىلامت هللا لوق وهو « تجآ رخ تاک ناو اهتيصو ىف تەگ

 دنع اهندع ةيألا هذه تخسا : سابع نبا لاق دلطع لاقو . دما نع كلذ معز «ایلع "بجاو یھ يس دملاف

 تکسو رها دنع تدتعا تءاش نإ ءاطع لاق ( جارخإ ريغ ) ىلاعث هللا لوف وهو « تءاش ثیح "دنماف ؛ املهأ

 ”ثاريملا ءاج , : ءاطع لاق ( نلمف این ale حاج الف ) ىلاعت هللا لوفا « تجرخ تءاش ناو « امیصو ىف

 نع 3-۳ یآ نا نع هارو ان دح "فسوپ نب دن نعو . اه گم الو تءاش ثیح دیهتف « "یکشا خسف

 ”ثيح دمت اهليهأ ىف ادا هذه تّعسن » لاق سابع نبا نم ءاطع نع يمت ىبأ نبا رزعو . اذهب دهاج

 « هو ( جارخإ ريغ ) هلل رلوقل تءاش

 [ ۵۳66 : ىف هقرط 459١ ثيدحلا ]

 ىلإ "تاج » لاق نيريس ند نع نوع نب هللا دبع ان ربخأ هللا دبع انگدح نابح اشو - ۲

 عيب نأش ىف بت نب هللا دبع تیدح ”تركذف « لیل ىبأ ن نه رلا دبع مهيفو راصنألا نم ملظع هيف سلجم

 ىف لجر ىلع ”تبذك نإ ؛یرب ىلإ : ”تلقف « كلذ هلوقيال ناك مع نكسلو : نح راا دبع لاقف « ثرالا تنب
 فک : تاق رفوع نب كلام وأ - ساع نب ئالام توقف ”تجرخ مث : لاق . هتوص مفرو . ةفوكلا بناج

 الو ظيلختلا اهملع نول أ : دومس« نا لاق : لاقف ؟ لماح یهو اهجوز اهنع ىفاوتملا ىف دوعسم نبا “لوق ناك

 «اىل وأملا دعب یرمعقلا ءاسنلا ةروس تامل ؟ ةصخرلا امه نولمجت

 یرابا مق « / ج۲۰ م



 ريسفتلا باتك له 3000 ۱۹
 « ماع نب "كلام يطع ابأ "تیقل » دم نع (بویا لاقو

 4٩۱۰[ : یهفرط - 40۳۷۲ ثيدحلا ]

 هل . ( ريبخ نولمعت اب هللاو إل هلوق ىلا ةيألا قاس ( اجاوزأ نورذيو مكسنم نوفوتی نيذلاو باب ) هلوق
 ىأر ىلع وهو « نيم نک نوفعإ : ۽ لاق ةديبع ىلأ ريسفت وهو  قاغصلا ةخسن ىف انه اذه تبث ( نب نوفعي )

 « ثلؤملاو رکذلا عمج نيب ةكرتشم اهرئاظذو ةظفللا هذهو « لاجرلا وفعدارملا لاق هناف بمک نب دمحم افالخ ىديجلا

 ا ا ءاسنلا فو « عفرلا ةمالع نوناا لاجرلا ىف نكل

 قيرط نم ليعامالا ةياود ىف ( ةكيلم ىبأ نبا نع ) لق . نيباب دعب ىنأيس اکدیپشلا نا وه ( بيبح نع ) هلو
 (دی زلا نبأ لاق) لق . « ةكيلم ىبأ نب هللا دبع ىنثدح دیپشاا نب بيبح انثدح » عيرز نب دیزب نع ىنيدملا نب ىلع
 هللا دبع نأ هدنمب ميرز نب دیزا نع » رخآ هجو نم هلو « ريبزلا نب قدیم نه ه ةدوک لا يدك نا طور ف

 لاق هنأك یراکنالا مابفتسالا ةغيصب لوصالا ىف اذك ( ابعدت وأ اهيتكن 1 ) هلو . «ناثعل تلق لاق ديبزلا نبا
 . لاق نيظفللا ىأ ىوارلا نم كش وهو « ةبونکم اهكرتت ىأ امعدت مل لاق وأ ءةخوسنم اهنأ تفرع دقو امتکت مل
 دقو ایتکن ملو ىلتيعام الا ةياور ىفو « ىخأ نيا اي اعدت لاق ؟ اهنکت لف » نیباب دعب ةينألا ةياورلا ىف عقوو
 نيذلاو) ةيآلا هذه : نایما تلق » ىرخأ ةياور نم هلو . هتركذ ىذلا ريدقتلا ديؤي وهو « یرخالا ةيآلا اهتخسن
 : تلق . یرغالا بالا اتخسن : لاق (جارخ] ريغ ل وخلا ىلا اعاتم ممجا وزال ةيصو اجاوزآ نورذپ ولکنم نوفوتي

 ريبختلل وأو . هلبق ىذلا نم ىلوأ قايسلا اذهو . « هناكم نع اًميش اهنم ريغأ ال ىخأ نبا اي : لاق ؟ اعدت وأ اهتکت
 خسنپ ىذلا نأ نظ ریزلا نب هللا دبع نأكو . قيقوت ىألا بیترت نأ ىلع لب ہلد اذه نايثع باوج یو : كشالال

 لاثتمالاو , ةوالتلا باوث اهنم : دئاوف هلو « فقوتلا هيف عبتملاو مزالب سيل كلذ نأب ناهثع هباجأف « بتكي ال هکح

 تءاش نإ امل ةيصو ضعبلا قبو هضعب لوح لا نم صخ امئلو ةخوسنم تسيل مآ ىلا بهذ نم فلسلا نم نأ لغ

 ةوالثلا بيت رت ىف امدقم خسانلا هيف عقو ام عضوملا اذهو . هنالخ ىلع روبجلا نکا , دهاجم نع بابلا ىف ا( تماقأ
 وه ءاسنلا عيمج لالحإ نأ لاق نم لوق ىلع بازحالا قفو انه الإ كلذ ريظف عقب مل هنإ ليق دقو . خوسنملا ىلع
 اهنيأف إل هلوق اضيأ ةرقبلا ىف منم ىرخأ عضاوع ترفظ دقو . ىلاعت هللا ءاش نا كانه هيف ثحبلا ىأيسو « خسانلا

 اهنوك ( هرطش موجو اولوف متنک ام ثيحو ) هلوق مومما ةصصخع عوطتلا ىف ةکحم ناف ( هللا هجو مثف اولوت

 دولا نأ املوزن ببس نإ لاق نم لوق ىلع ( ةيآ نم خانا امل ىلاعت هلوق امرأ ةرقبلا ىف اهتمو  ةوالتلا ىف ةمدقم

 اريثك اشيش كلذ نم تعبت دقو « لوزناا ىف ةرخأتم ةوالتلا ىف ةمدقم نوكت نأ یضتقب هناف « ةلبقلا ليو ىف اونمط
 ىف ديرب « ىخأ نبا اي » هللا دبعل ناهثع لوقو هلوق . ردقلا اذه ىلا ةراشالا انه کیو « عضولا اذه ريغ ىف ةركذ

 لات . هلبق ىذلا عم دحتب نأ نکع و ٠ برملا ةيطاخم ةداع ىلع وأ : ىنامركلا دازو « نسلا ىلا ةبسنلاب وأ نام الا

 ءابآ ةعبرأ هنیب و امهنم لك نيب ءاوس ىمق لا ددملا ىف هللا دبعو نايثع نأ الإ : لاق . یصق ىف نامهتج امن وأ

 « داپع نبا وه لیشو « ةدابع نبا وه حورو » هبوهار نبا وه ( قحسإ ىنثدح ) هلوق . یخ اي لاقل كلذ دارأ ولف
 « حيجن ىبأ نبا وه معز لعافو « لبش وه كلذ لئاق ( دهامي نع كلذ معز ) هلوق ٠ هللا دبع وه حیجن ىنأ نباو

 نع جیم ىبأ نبا ةياور نم وهو « دهاجم هلوق لع فطع وه  ءاطع لاقو د هلوقو : همج ىف یدیجا مزج اذهب و



 ۱۹۵ ۵۳۳۰ ۵۲۲ ثيدجلا

 هلوقو « هذه دعب اهركذ ىلا ءاقرو ةياورب هيلع تهن ام فنصلا یدبآ دقو ٠ قلعم هنأ معز نم موو « ءاطع .
 نم ثيدحلا اذه « جرختسلا »ىف يعن وبآ دروأ دقو « حور انآنآ » هلوق لع فوطغم وه « فسوب نب دم نعد

 نعو دهاج ند جیج ی نبا نع ءاقرو نع ىنايرفلا وه فسوب نب د# نع ةيوجنز نی كلملا دبع نب دم قورط

 ٠ لعا هللاو هخيش نع هقلع ىراخبلا نأ موف هنأ ىلع لدي اذه « ىنايرفلا نع یراخپلا هركذ : لاقو هءايتب ءاطع

 ةروس ريسفت ىف هحرش تاسو « ىلوطلا دف ىرضقلا ءاسنلا ةروس او او دومسم نبا ثیدح فئصاا رکذ

 هماعب كانه هلص و « بوآ لاتو » هلوقو ۰ قالطلا

 ( 'ىطساولا ةالصلاو ,تاواصلا ىلع اوظذاح )اب - ۳۲

 هنع هلا "يضر _ىلع نع ةذيبع نع دم نع ”ماشه ان ربخآ دیزب ان دح در ن 1 ”لبع یم بس ۳

 ىلع نع ةديبع نع “دمج انثدح "ماشه لاق دييمس نب ىع انت دح نمحرلا ثنبع ينثدحو . ع يم ینا لاق

 لا الم « سمشلا تباغ ىتح یلعسولا ةالص نع انوسبَح :رقدنملا موب لاق مب يبلا "نا » هنع هللا ىضر
 یبح كش . ءأران - مهف اوجأ وأ - مهن ویو مروبق

 « ءىش لک نم لدعالا طسوالاو طسوألا ثينأت ىه ( ىطسولا ةالصلاو تاولصلا ىلع اوظفاح باب ) هلوق
 , صقللاو ةدايزلا لبقي ام الا لیضفتلل ینبنب الو « ليضفنتلا اهانعم ىلعف نال نيئيشلا نيب طسوتاا هب دارلا سیا و

 یئدح ) هلوق ٠ لیضفت لمفآ هنم یبب الف امهلرق الف طسوتلا فالخم « امولبقي لدعلاو . رايخلا ینمع طسولاو
 نيعلا حتفب ةديبعو ن ريس نبا وه دمو ناس نبا ره ماشهو نوراه نبا وه ديزيو ىعجلا وه ( دم نب هللا دبغ

 اثوسبح ) هلو . ناطقلا وه دیعس نب یو محلا نب رشب نبا وه ةيناثلا قيرطلا ف نمحرلا دبعو « ورمع نا وه

 ىلع نع لكس نب ريش قیرط نم لسم داز « اعاقب] نع یآ ىطسولا الص نع انومنم ىأ ( ىطسولا ةالص نغ
 دوعسم نبا نع لو < ءاشعلاو برغملا نيب اهالص مت » هرخآ ىف دازو « رصعلا ةالص ىلعسولا ةالصلا نع انولغش »

 ناسح ىبأ قيرط نم اضيأ مللو « هلثم لع نع شيبح نب دز قيرط نم قاسنلاو یذمرتلو « ىلع ثيدح وحن
 « سمشأا تب رغ ىح ىطسولا ةالصلا نع انوسد اک » ظفلب عيدا رکذف ىلع نع یابلسلا ةديبع نع جرعالا

 و رچ نبا یورو « رصملا ةالص یطسولا ةالص » لاق هعفر رس ثيدح نم ىذمرتلاو دمحأ یورو ؛ رصعلا ىتءإ

 رع ةريره وبأ لس د ةلهرح نب ليمك قيرط نمو « رصعلا ةالص یلعسولا ةالصلا » همفر ةر ره ىنأ ثیدح نم

 کل لعأ اذأ : لاقف ةبتع نب مشاه وبأ انيفو الك هللا لوسر تيب ءانغب نحنو امف انفلتخا : لاقف ىطسولا ةالصلا

 ناورم نب زيزعلا دبع قيرط نمو « رصعلا ةالص ابن انربخأ : لاقف انيلا جرخ مث قلب هللا لوسر ىلع نذأتساف ماقف
 هلأسأ رمعو ركب وبآ یلسرآ لاقف ؟ ىطسولا ةالصلا ىف ړل هللا لور نم تعم ءىش یا : لاقف لجر ىلا لسرأ هنأ
 یورو یهعلا ةالص یطسولا ةالصلا » همفر ىرعشألا كلام ىنأ ثيدح نمو , رصملا یه : لاقف ريغص مالغ انأو

 قيراط نم ريرج نبا یورو « هلم دوعسم نبا ثيدح نم نابح ناو ىذمرتلا
 ناک » لات هيبأ نع ةورع نب ماشه

 نع معقم قي رط نم رذذملا نیا یورو «رصعلا الص یهو یلعسولا ةالصلاو تاولصلا ىلع اوظفاح» ةشئاع فحصم ىف

 ةالصلا نع انولغش : لاقف سمشلا تب رغ“ىئحرصعلا ةالص نغ قدنخلا موب مع ىنلا بازحالا لغش » لاق سابع نبا



 ريسفتلا تات 1 ش ۱۹۹

 ۱ نم سابع نباو ةرب ره ىنأو تباث نب دیزو ديعس نو بوآ ىبأو ةملس مآ كعك دح نم دحآ جرخاو » ىطسولا

 ارومشم اءزج كلذ ىف ىطايمدلا عمجو  ىطسولا ةالصلاب دارملا ف فلسا) فلتخا قو « رضعلا ةالص امنا محلوق
 وأ برغلا وأ رصعلا وأ ربظاا وأ حبصلا اهدحأ : الوق رشع ةعسن خابف « ىطسولا ةالصلا نع اطغلا فلک و هاس
 مریخ و دهاحج و ةمركعو ءاطعو ريبع نب ديبعو ةيل املا هاو راجو سنأو ةمامأ نأ لوق لوآلاف « تاولصلا عيمج
 نع اغالب كلام هلقنو « امهتع یذمرتلاو كلام هلن و « ساء ناو رع نبا لوق دحأ وهو مونع متاح ىبأ نبا هلقن
 تيلص » لاق ىدراطملا ءاجر یآ نع یارعالا فوم قيرط نم ريرج نبا یورو « هفالخ هنع فو رعملاو ىلع
 هجرخأو « نيتئاق اهيف موقن نأ انرمآ ىلا ىطسولا ةالصلا هذه : لاق مث هيد عفرو امف تنقف حبصلا سابع نبا فلخ
 نمز ىف ةرصبأ اب سي نب هللا ديع فا تسلص د هل اعلا نآ قيرط نم ورع نبا نعو هنع رخآ هجو نم اضيأ
 ىف هيلع صن امف یعفاشلاو كلام لوق وهو . ةالصلا هذه یه اولاق ؟ ىطسولا هالصلا ام : ممل تلقف ةادغلا ةالص رمع
 اهنابو «رفساا ىف رصقت ال اهنأبو (نيتناق هلل اوموقورپ ىلاعت هللا لاق دقو « تونقلا ايف ناب هل اوجتحاو ۰
 ىلصي ب ینلا ناک » لاق هثيدح نم دواد وبأ هجرخأ تب اث نب دوز لوق ىناثلاو . رس قالصو رهج یالص نيب
 « ةنآلا تاولصلا ىلع اوظفاح : تلزنف « اهم يب هللا لوسر بامصأ ىلع دشأ ةالص نکن ملو « ةرجاحلاب ربظآ
 نب ديز نع «ًاطواا » ىف كلام یورو « هريغو رذنملا نا هجرخأ ربظلا اب لوقلا ةشئاعو ديعس ىبأ نع ءاجو
 ناک, دازو رخآ هچ و نم دمحأ ءاورو « ربظاا یه : لاةف ىطسولا ةالصلا نع ه ولأسف ةماسآ ىلا اواسراف تباث نبا در ز دنع انکو لاق ديعم نإ ةرهز قيرط نم ىساايطلا یورو « ةياور ىف ةفينح وبأأ لاق هبو رهظلا اهنأب مزجلا یباث
 . « تلزتف « مهتراجن قو مهتائاق ىف سانلاو نافصا وا فصلا الا هءارو نوكي الف ريجحلاب ربظاا ىلصي مب ىنلا
 نع ايلع لس ةديبعل انلق و لاق شيبح نب رز قيرط نم یناسنلاو ىذمرلا یور دةف بااط ىنأ نب ىلع لوق ثااثلاو
 نع انولنش ٠ بازحالا موي لوق فَي هللا لوسر تعم ىتح « حبصلا انآ یرت انك : لاقف هلأسف « ىلعسولا ةال ملا
 ریسفت نم جرد» رصملا ةالص هلوق نأ معز نم یوعد عفدت ةياورلا هذهو . یبتنا « رصعلا ةالص ىطسولا ةالصلا
 امن وك نکل « ةيوق حبصلا نإ لاق نم ةمش نأو « لِي ىنلا مالک نم رصمأا امن رك نأ ىف صأ هو ةاورلا ضعب
 ىذلاو دما لوقو ةفينح ىبأ بهمله نم حيحصلا وهو <« ةر ره وبأو دوءسم نبا لاق هب و « دمتءملا وه رصعلا
 وه : یدروالا لاقو . ةباحصلا ءاملع رثك أ لوق وه : یذمرتلا لاق « هيف ثيدحلا ةحصا ةيعفاشلا مظعم هيلا راص
 ىبرعلا نباو بيبح نبا ةيكلاملا نم لاق هب و « رم الا لهأ رثكأ لوق وه : ربا دبع نبا لاقو . نيمباتلا روبمج لوق
 اهان أرقف رصعلا ةالصو تاولصلا ىلع اوظفاح لزت د بزاع نب ءاربلا نع ملسم ىور أم اضيأ هديؤيو « ةيطع ناو
 .: لاقق, رصعلا ةالص نذإ ىمف : لجر لاقف . یطسولا ةالصلاو تاولصلا ىلع اوظفاح تلزنف تخس مث « هللا ءاش ام
 ) برغملا ىف ىطسولا ةالص »و لاق سابع نا نع نسح دانساپ متاح ىبأ نبا هلقن عبارلاو 5 « تلزن فيك كت ربخأ

 نأو رافسالا ىف رصقت ال اهتآو تامکرلا ددع ىف ةلدتعم ابنأ مهتجحو « ريرج نبأ هجرخآ ببر نب ةصيبق لاق هبو
 . ربج اتالص اهدمبو رس انالص اهلبق ناو سما برغت ام لوأ ىف امل ليجعالاو اهلا ةردابلا ىلع ىم لپملا
 یه : لا رع نیا لثس د لاق عفان نع نسح دانساب اضيأ هج را متاح نآ نبا دی م رخآ وهو سماخلار

 ضثارفلا وانني ( تاواصلا ىلع اوظفاح ) هلوق نأب هل جتحاو « لیج نب ذاعم لاق هبو « نمياع اوظفاخ « نېک
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 ةيقب امأو . ربلا دبع نبا لوقلا اذه راتخا و . امل اديك أت ضئارفلا لکام ديرأو ىطسولا هيلع فاعف ‹ لفاونلاو

 هحمصو « ةبطخلاو عامجالا نم هب تصتخا اع جتحاو ةيكلاملا نم بيبح نبأ هركذ « فعمبا انآ سداسلاف لارقألا

 نماثلا . ةعمجا موي ةممجاو مای لا ىف ربظلا عباسلا . ةماش وأ هحجرو « هقيلعت نم فوخلا ةالص ىف نيس> ىضاقلا

 اهبلع ةظفاحلاب سآ كاذلف موذلا دنع عقت !مالو نارصقت ال نينالص نيب اهنأب هل جتحاو ىطرقلاو نيذلا نا هلقن ءامشملا

 یرجالا لاق هبو « نيقفانملا ىلع ةالصلا لأ امهنأ ىف حيحصلا ثيدحلل ءاشملاو حبصلا عساتلا ٠ ىدجاولا هراتخاو

 ةنسلا صن و حبصلا نآرقلا رهاظف « ىطسولا هنإ ليق امهنم الك نأ ىف ةلدآلا ةوقل رصءلاو حبصلا رشاعلا . ةيكسلاملا نم

 ن دلا قت ىضاقلا هحجرو اءزج ىواخسلا ندلا لع هيف فنصو رتولا رشع ىتاثلا ٠ ةعاجلا ةالص رشع ىداحلا . رصعلا

 رشع سماخلا . يالا ديع ةالص رشع عبارلا . فوخلا ةالص رشع ثلاثلا . هطخم هتيأر ءزج ىف هل جتحاو یانخالا

 ديعسو میثخ نب عیب را هلاف ةنيعم ريغ سخا نم ةدحا و رشع عباسلا . ىحضلا ةالص رشع سداساا . رطفلا ديع ةالص

 رشع نماثلا . ردقلا ةليل تيفخأ اک لاق ةياهنلا ىف هركذ ةسفاشلا نم نيمرحلا مامإ رايتخا وهو ىضاقلا حيرشو ريبج نبا

 رشع عساتلا . ىطسولا ةالسلا هل لاقي امهنم الكنأب مزاجلا مدقتملا لوقلا ريغ وهو ديدرلا ىلع رصعلا وأ حبصلا انآ

 ةالصلا ىف نيفاتنع قلي هقا لوسر بامصأ ناك : لاق بيسملا نب ديعس نع حي دانساپ ريرج نبا ىور دقف فقوتلا

 ىوقأو « هلئاق ةفرعم نع نآلا تلهذو یدنع هتدجو لبالا ةالص نورشملا . هعباصأ نيب كبشو اذکم ىلعسولا

 تذيع امدعب تمهبآ اهتأب رمشپ هتاف لسم دلع ةتركذ ىذلا ءاربلا ثيدح تي دالا ةص عم رصملا ريغ انآ معز نمل ةمش

 رسعو ةلدآلا ضراعتل حيحصلاوهو : لاق ؛ نيرخأتملا ءاململا نم ةعاج تمم اهنأ ىلا راضو لاق « ىطرقلا هلاق اذك

 لجرلا لاق اذطو ءتفصو مث تذيع اهنأ هيف لب « رظز ءارلا ثيدح نم تنيغ مث تم امآ یوعد قو . حيجرتلا

 حيرصتلا عفديال اذهو « لايتحالا نم هيف رظن ال فقوتل اب رعشي ءاربلا باوج معن « ءادبلا هيلع ركني ملو رصعلا نذإ ىف

 بتكي نأ هترمأ ابنآ ةشئاع نع سو نآ قب رط نم ذحأو لم ىور ام اضيأ ممجح نمو « ىلع ثیدح ىف ام

 اتم تلاق ء رصملا ةالصو » ىلع تاماف لاق ( ىطسولا ةالصلاو تاولصلا ىلع اوظفاح ) تغلب ايلف  افحصم امل

 ةيآلا هذه تغلب اذا : تل اتف ةصفحل افحصم بتک | تنك لاق عفاد نب ورع نع كلام یورو . لا لوسر نم

 رخآ هجو نم ريرج نبا هجرخأو <« رصملا ةالصو یطسولا ةالصاا و تاواصلا ىلع اوظفاح د ىلع تلمأف « ىنذآف

 «افحصم اف بتكأ نأ ةلس مآ یتمآ» عفار نب هقا ديبع قيرط نم رذنملا نبا یورو « عفار نب ورمع نع نسح

 بتكي نأ اناا ترمآ ةصفح نأ صع نب هللا ديع نب ماس قيرط نمو ۰ ءاوس عقار نب ور تبدح لثم رک ذف

 تعم اک د دازو هلثم رکذف افحصم ام بتكي نأ اف لوم تمآ ةصنح نأ عفان قبرط نمو « هوحن افحصم امل

 ةر الا ىضَدَقي فلعءلا نأب موق كسمتف واولا ةيف تدج وف فحصملا كلذ تأرقف عفان لاف « امل وقي 22 هللا لوسر

 ةشئاع ثيدح نأبو ؛ حرصأو ادائسا حصا هقفاو نمو ىلع ثيدح نأب بيجأو . ىطسولا ريغ رصعلا ةالص نوكتف

 ديبغوبأ هاور ام هديؤيو «ةدئاز واولا نوکت نأ لمتحف «رضعلا یهود ابفحصم ىف ناک هنأ ةورع ةيباورب ضروع دق

 یه وأ وأو ريغب ءرصعلا ةالص ىطسولا ةالصلاو تاواصلا ىلع اوظفاح» أهو رقي ناك هنأ بعكن ب ىنأ نع حمص دانساب

 ام كلذ لصأ لملو « دحأ اهب أرقي مل رصعلاو ىطسولا ةالصلاو هلوق ناب و « تاذ فظع ال ةفص فطع نكل ةفطاع

 دوجو عمو « امهنإي یوارلا عمب « ىلعسولا ةالملاو ادب ايناث تارن مث رصعلاو الو تلزت اهنأ ءاربلا ثيدح يف
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 ظفاحلا انخویش خيش لاق « رصعلا ةالص اهنأب حیرهلا صنلا ىلع امدقم نوكي فیکق « لالدتسالا شیب ال لاتحالا

 ةباحصلا ضعب صیصتت اهدحآ : عاونآ ةثالث ىلإ عجرب رصهلا ريغ اهنإ لاق نم ةلدأ لصاح : یاالملا نيدلا خالص
 ةباحصلا فلتخا اذاو « عوفرلا میرصلا صنلاپ رصعلا لوق حجرتی و « رصعلا اهنإ مهنم لاق نم هل ضراعم وهو
 اهريغ لمف ىلع دیک الا دوروب خوفرلا ةضراعم امناث . ةمااف عوفرلا ةجح قبتف هريغ ىلع ةجح مهضعب لوق نكي مل
 دیعولا وهو هنم یوقآ وه امم ضرامم وهو « ةالصلا باتک ىف مدقت دقو ءاشءا و حبصلا ىلع ةبظاوملا ىلع ثحلاك

 ىلع | وظفاح د ةءارق نم ةصفحو ةشئاع نع ءاجام اهثااث . اضیا مدقت دقو < رصعلا ةالص كرت ىف دراولا در دشلا

 داحألا ريخ نآرقلا تابثإ هيلع درب اذهو « ةریافلا یضتقب فاعملا ناف « رصعلا ةالصو یطسولا ةالصاا و تاولملا

 اضيأو احرص صوصنلل اضراعم حلصي ال نكل انيل , هيف فلتخم دحاولا ريخ ةلزنم لزني هنوكو « علتم وهو
 ( نطابلاو رهاظلاو رخالاو لوالا]) یلامت هلوقتک تافصلا قسن ىف هدورول ةرياغملا ءاضتفا ىف احيرص فطملا سيلف

 باتکع نم تيقاوملا ىف ةتئافلا ءاضقب قلعتي امو یزاذاا ىف قدنحلا موي لاوحا حرش مدقت دقو . اصخلم ىهتنا
 اذه رعشأو ؛ ثيدحلا ىوار ناطقلا وه ( ىع كش ادان - مهفاوجأ وأ  مهتويبو مروبق هللا الم) هلوق . ةالصلا
 مو «اراث مهدوبقو مېت وب هللا الم ١ ظفلب هنع دحأ هجرخأف نوراه نب ديزي ظفل امأو « هظفا ىلع نتالا قاس هنأب

 ةماسأ ىلأ نع هلثم لسو « دابجلا ىف ىنعم اک سنو نب یسیعو ىزاغملا یف ىضم اک ةدابع نب حور ظفا وهو ؛ كشپ

 « هلدم ىلع نع لكش نب ريتش قيرط نمو ورع نب ةديبع نع جرعألا ناسح یآ ةياور نم هل اذکو <« ماشم نع

 دوءسم نبا ثيدح نمو « مهتوطبو مثروبق لاق وأ  مهتويبو مهروبق » ىلع نع دازجلا نب يح ةياور نم هلو
 هللا الم» ةفيذخ ثیدح نم نابح نبالو ءادان مثدوبقو مهفاوجأ هللا ىثحوأ ءاران -مثروبقوأ - مهناوجأ هللا لم د

 اذه ىفو . امف كش ال ىتلا ىلإ ةبسنلاب ةحوجرم كشلا اهيف عقو یتا تاياورلا هذهو « مهبولق وأ ارانمروبقومهتويب

 « ىثح د وأ « هللا ام » هلوق ىف ىوارلا ددرت : ديعلا قيقد نبا لاق , كلذ لثع نیکرشاا ىلع ءاغدلا زاوج ثيدحلا

 م ارتلا ىضتقي یثح ناف « ىثحل افدارم سيل المو « نیظفللا ىف ىنعملا قفت نأ ىنعملاب ةياورلا طرش نأب رعشي

 ثيدحلا اذه لكشتسا دقو « ینعلاب ةياورلا عنم نا كسمتم كلذ ىف نوكي الف ٠ الم فالخي وشحما ءا رجأ ةرثكو
 توسل وهو نيةشلا دحا عقب لو « اکر شم مهم تام نم وهو هقحتسإ نم ىلع 2 ىنلا نم ردص ءاعد نمضت هن اب

 ظفلب ةياورلا ناحجر نیہتی هب و اناکس ىلع لمح نأب باحي و . ةلاع ال کرشم مهنم تام نم قح ىف عقوق دوبقلا امأ
 میفا وجأ وأ مرق

 نيءيلطُم ىأ ( نیتناق هل اوموقو ) تسیساپ - ۳
 ورع ىلأ نع لیبش نب شرالا نع دلاخ يأ نب ليعامسإ نع ع انثدح دادسم (ُْشرَو - ۰۵

 ةيالا هذه تاز ىتح « هتجاح ىف ”ءاخأ انلحأ ملكي ةالصلا ىف کت انك » لاق مقرآ نب ديز نع *ینایشلا

 توكسلاب ان'رمأف © نيتناق هلل اوموقو « ىطسولا ةالصلاو تاولصلا ىلع اوظفاح ر
 « حی دانساب متاح ىبأ نبا هجرخأ دوعسم نبا ريسفت وه ( نيعيطم ىأ « نیتناق هلل اوموفو باب ) هلوق
 نعو . نيلصم ىأ نیت اق : لاق سابع نبا نعرخآ هجو نم رکذو . نیعب الا نم ةعامجو سابع نبا نعاضيأ هلق و
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 هيلع لدام حصأو . . هلل ةيهرلاو حانجلا ضفخو رصبلا ضغو مايقلا لرطو عوشخلاو عوكرلا تونقلا نم : لاق دهامج
 ف هح رش مدت دقو ¢ توکسلا الا ف تردقلاب دارملا نأ ىف مقرآ ند دبز كثودح رهو - بایلا شر لح

 ةالصلأ نال 6 تمصاا ناطم ۷ سانلا مالك نع ت ۳۹ هب دا زااو 0 ةالصأا بات 5 رخاوآ نم ةالصلا ف لمعلا باوبأ

 لعآ هاو « ركذو نآرق اهعيمج لپ اهيف تمس ال

 ( نولعت اونوكت ا هللا اورك داف مت اذن ءانابك روأ الاجرف مف ناف ) ساپ - 4

 « ىنلقتأ ید آ « لفثیأال ه دوئي + الو . لزنأ'غرفأ . الضنو ةدابز ةلطس : لاقي . هلع هئيسرك : ريبج نا لاقو

 اهشورع . اهف "سیآ ال ةيواخ . همّبح تّهذ ثوبه . رینتی | هست مل ء سامبا فا . ةكوقل دیألاو دالاو

 : سابع نبا لاقو . ران هيف دوسک ءامسلا ىلإ ضرالا نم بن فصاع مير راصعإ . اجر اهیشنت . اهنينبأ

 ريغتي هستي . نما لمع لكم اذهو . ىدنلا *لطلا . ديدش رطم ٌلباو : ةمرکع لاقو . ءىش هيلع سبل ادص

 اذإ ناك بع هللا ىضر رع نب هللا "دبع نأ » عفان نغ كام انريخأ ف سوب نب هللا دبع اشو - ۵

 *er م ةئاط * ن نو کر مل er لصيف « سایلا < نم *ةفئاطو ”مامإلا دقني لاق فوگنا ةالص نع 4

 ۳ مدقتيو ¢ نولسالو اولها مل نيذلا ناكم اورخأتسا کر هعم نيذلا ىلص اذا اراصب م وذعلا "نیو مای

 نواصیف نيتفئاطلا نم دحاو لک موقيف « نيتمكر ىلص دقو ”مامإلا فرصنی مث "کر همم نواصیف ام م

 وه فو ناكن أف . نیتنکر ىلص دق نیتفئاطلا نم دحاو لک نوکیف « مامالا فرصنی نأ دعب ةدكر مهسفنأل

 « اهيابقتسم ريغ وأ ةابقلا لیقتُم ابكر وأ مهمادفأ ىلع اف الاجر اوُلص كلذ نم دشآ

 ل للا لوسر نع الا كلذ رک ذ رم نب هللا دبع یر ال : عفان لاق الام لاق

 ةالص ىف مع نبا ثيدح هيف رکذ ( ةبآلا < متنمأ اذاف انايكر وأ الاجرف متفخ ناف  ىلاعت هلوق باب ) هلق
 هلصو ( هملع هيسرك : ريبج نبا لاقو ) هلق اطوسبم فوخلا ةالص باوبأ ىف هيف ثحبلا مدت دقو ٠ فوحلا
 هجو نم ماح ىبأ ن نباو ديمح نب ديع هجرخأ و < حی دانساپ هنء ةفيذح یآ ةباور ىف هريسفت ىف ىروألا نایفس

 سابع نا نع ديبج نإ ديعس نع رخآ هجو نم ليقعلا هجرخأو » سارع نبا نع 0 هيف دازف ريبج نب ديعس نغ رخآ

 نسحلا ی دئاوف » یف هانيور اذكو « اعوفمم هچولا ! !ذه نم « ةئسلا باتک» ىف ینارطا دنع وهو « وِ ىنلا نه

 ىور دقو « بيرغ ريسفتلا اذه مث ؛ أطخ هعفر نإ : ليقعلا لاقو « هيشأ فوقوملاو اعوفرم « ىنبرحلا ربع نب ىلع

 ىبأ نع حيمص دانساب رذنملا نبا یورو . نيمدقلا عضوم ىمركلا نأ سابع نبا نع رخآ هجو نم متاح ىبأ نبا

 هلق . لعأ هتاو ۰ هلبق امل ارباغم كلذ سيلو « شرعلا یدب نيب ىسركلا نأ یدساا نع اجرخأو « هلثم یموم

 (مسجلاو لعلا ف ةطسإ  هلوق ىف لاق ةديبع ىبَأ ريسفت وهو « رذ ىبأ ريغل تبث اذكم (الضفو ةدايز ةظسب ) لاقي

 نع كلام ىبأ نع یدسلا قيرط نم متاح ىنأ نبا هركذو ‹ هوحن سارع نبا نع ءاجو « ةرثكو الضفو ةدايز يأ
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 ىنأ ریمل اضرأ اذه تبث ( لزنآ : غرفأ ( هلوق . ةليضف : لوقب ( ةطسب قلا ىف مدازو و هلوق ىف لاق ساپ نبا

 : هدوتي الو ) هلوق . انيلع لزتأ ىأ ( اربص انيلع غرفأ انبر ) یلاعت هلوق ىف لاق « ةديبع ىنأ ريسفت وهو ؛ دذ

 هلشم ركذو « سابع نبا نع ةحلط ىبأ نب ىلع قيرط نم متاح ىبأ نبا هجرخأ سابع نبا ريسفت وه ( هةثيال
 ريسفت ىلع هفطعل ريبج نب دیعس مالك نم هنأك راص رذ ىبأ ةءاور نم هلبق ام طوقساو « نيعإاتلا نم ةعامج نع

 هلوق ىف لاق « ةديبع أ مالک وه ( ةوقلا ديالاو دآلاو , ىنلقثأ : ىندآ ) هلو . هنعالوقنم هرأ مو « یمرکلا
 یل وبف كلقثأ ام ىأ دیآ یل وبف كدآ ام لوقتو « ىنلفثأ سالا اذه ىندآ لوقت « هلقثي ال ىأ هدوئيالو : ىلاعت

 ىبأ نبا هجرخأ ( سامنلا ةنسلا ) لوق . ةوقلا اذ ىأ «دبالا اذ دواد اندبع ركذاو » ىلاعت هلوق ىف لاقو « لقثم

 نع نيبجو نم متاح ىنأ نبا هجرخأ ( ريغتي مل هنسني مل ) لوو ٠ سابع نبا نع ةحلط ىلأ نب ىلع قرط نم متاح
 اذه ىلعو « امه اک نا ولح امه لب ريصملا رمتخم ملو بنعلاو نيلا ضمح مل : لاق هلثم ىدسلا نعو « سابع نبا
 بوقعي ةءارق فو , نتسلا ىأ نونا أحلا نم ذوخأم نتسقب هلصأ ليقو « تكسلا ءاه ىه لیقو « ةيلصأ هيف ءاحلاف
 ( هتجح تبهذ : تجف ) هل ٠ ةليل نبا هن أك ةيضاملا نوئسلا هيلع ضمك مل ىأ ءاه الب نونلا دیدشتب « نستي مل

 ( امف سينأ ال ةيواخ ) هلق . هتجح تبهذو عطقنا : لاق « فک ىذلا تجف » هلوق ىف هلاق ةديبع ىنَأ مالك وه
 . دحأ اهيف سيل : لاق ءةيواخ یهو » هلوق ىف ةداتق نع ةب ورع ىلأ نب ديعس قيرط نم هوحنب متاح ىلأ نبا هركذ
 ىدسلاو كاجضلا قيرط نم متاح ىبأ نبا هركذ دقو ۰ رذ ىنأ ريغل هدعإ ىذلاو اذه تبث (اهتينبأ : امشورع) هلوق

 لوقب « اهرشن فيك ه هلوق ىف هانعع یدسلا قيرط نم متاح ىنأ نبا هجرخأ ( ابجرخن : اهرشنن ) هل . هانعمب

 ىف اهضعب بكرف ؛ تعمتجاف عایسلاو ريطلا هب بهذ ناكم لک نم هماظع تلمغ احمر هقا ثعبف : لاق « ابجرخت

 ةصقلا هذه نأ ىلع ثيدح نم متاح ىنأ نبا جرخأ : ( هيبنت ) . مد الو هل مهل ال هلك امظع راصف « رظنب وهو ضعإ

 ةيرقلا نأو « كلذ ىف ةصق مهضعب ركذو « مريغو كاحضلاو ىدسلاو ةداتقو ةم ركع لوق وهو « ريزءل تعقو

 ىف ةصق قح) نبأ قاسو < ءایمرآ یه : هعبت نمو همنم نب بهو لاقو . رصندخ هب رخ ال كلذ نأو  سدقلا تيب

 هذه ءايحإ سايق تنمضت اهنأب سابقا ةيعورشم ىلع لوصألا ةمئأ ضعب ةيألا هذج لدتسا :( ةلكست ) . أدتبملا
 راملا عم ناکام امهتوم دعب هرامح ءايحإو راملا اذه ءايحإ ىلع امبارخ دعب قزرلا نم اف ال اهتدامعو اهلهأو ةيرقلا
 ىوخلا نع رذ یا اذه تبث ( ران دومسک .امسلا ىلإ ضرالا نم بیت فصاع حيد : راصع) ) هلوق . قزرلا نم

 یورو < خا فصاع حير راصءعإلا : لاق (تقرتءاف ران هيف راصعإ 2 هلوق ىف لاق . ةدييع نا مالک وهو « هدحو

 (.ىث هيلع سيل : ادلص سابع نبا لاقو) لوق . ةديدش موس امف خر راصء الا : لاق سابع نبا نع متاح ىل أ نبا
 نآ نب ىلع قیرط نم ريرج نبا هلضو ( ادلص إل هلوق ريسفتو < رذ ىنأ ةياور نم بابلا رخآ ىلإ انه نم طقس

 ةمركع لاق) هلوق ۰ ایش تبني ال اسباب هکرتف : لاق سابع نبا نع رخآ هجو نم متاح ىنأ نبا یورو « هنع ةحلط
 نب ناهه نع ةدابع نإ حور نع دی نب دبع هلصو ( نمؤملا لمع لثم اذهو « ىدنلا لطلا « ديدش رطم : لباو

 مدقت ( ريغتي هنستب ) هلق ۰ ابيرق كلذ ىف ربع عم سابع نبا ثيدح حرش ىأيسو « اذپ ةمركع تعم ثايغ

 هتياور نم متاح ىأ نبا هركذف ةمركغ نع امأ و « سابع نبأ نع هریسفت



 ۳ 0۳۱-0۳۸ فيدجلا

 ( (جاوزأ نورذیو کنم نوف وت نيذلاو ) بیس - ع۵

 ت اح الق میر ْن ”ديزو دودألا نب دی انثدح دوسألا یا ù هللا دبع رم = ¢“

 نوفاوتب نيذلاو ) ةرقبلا ىف ىتلا ةيال هذه : نامل ”تلق ريب“ زا نبا لاق » لاق ةكيلم ىلأ نا _نء ديپ شال نا

 « ىخأ "نبا اب امعادت : لاق ؟ اهبتكسن" لف ىرخألا هنخسن دق (جارخإ ريغ  هلوق ىلإ - (جاوزأ نور یو کنم

 اذه و وأ : دی لاق لاق « هناکم نم هنم ائيش ريغأ ال

ح هيف ركذ ( اجارزآ نورذب و ام نوفوّتب نيذلاو باب )ەلۋ
 لصق مدقت دقو ¢ ناعع عم ريب زلا نبا كثر لو

 مدنع هلبق ىذلا بابلا نم راصف رذ ىنأ رينل ةمجرتلا تطقسو « نيباب

ي“ نیک ینرآ بر مارا لاق ذإو ل بسا بس ٦
 ( 'قوملا م

Nحلاص نب رجا اش ع  NERردیعسو ةماس ىنأ نع باهش نبأ نع سنوي یربخآ بهو نیا  

 فيك ىنرأ "بر ) لاقذإ مهاربإ نم كشلا قحا نح » هب هللا لوسر لاق لاق هنع هللا یضر ةريره ىلأ نع

 ( ىلق نامطيل نکلو لب : لاق ؟ نوؤت مل و لاق « یتولا حت

 دقو < هدخو رذ یال اذه تبث ( نوعطق : نهرصف « ىتوملا ىحت فيكى رأ بر ميهارب] لا ذإو باب ) هلوق

 سابع نبا نع رخآ هجو نمو « نيمباتلا نم ةعاج نع قرط نمو , سابع نبا نع نیپجو نم متاح ىنأ نبا هجرخأ
 رسکب ليقف سابع نبا نع ةظذللا هذه طظبض ىف تأ أرقلا ةلقن فاتعا دقو . نوحذا مث نرقثوأ ىأ نهرص : لاق

 هعج اذِإ هريصإ هرص نم هرسکو هلوأ م عم ءارلا ديدشتب ليقو 5 روما ةءارقك همضإ ليقو ؛ ةزح ةءارقك هلوأ

 نأ فورمااو بیرغ نوعطقب نهرص ريسفت ضايع لاق « ةذاش یهو ةءارقلا هذه ىف ءارلا ثيل ءاقبلا وبأ لقنو

 اهرسكب و ‹ نی اهانعم داصاا مضإ نهرص : نيتلا نأ لاق . هلامأ اذإ روصو هريصي هراص لاقي ؛ نیلمآ اهانعم

 هنع و ¢ قف عطقلا رسکلاو كرتشم مضلا ءار نعو ٠ دحاو یی امهنأ یرافلا لع وبأ لقنو : تأق 3 نوعطق

 نم لوق حفدب اذهو 6 عطقنا ىأ راصناف ءىثلأ ترص لاقي ¢ يطق ىأ اذك نع هآرض هلوق نھ ةرواقم یه اضيأ

 ةظفللا هلو نأ 6 برذملا 0 بحاص رڪذو ¢ داصلا ربك ةءارق ىلع عطقل ۳ سابع نبا ریست لح نیم : لاق

 ىنأ ثر لح ركذ مث. لاعت هللأ دنع لءلاو 0 ةيبرعلاب ام ىلع لدي ال وآ لوقنلا نکا 4 ةيطينلاب ليقو ةينايرسلاب

 ءایبن الا ثيداحأ ىف فوتسم هحرش مدقت دقو « ميهار] نم كشااب قحأ نعت » ةريره

 € نوركفتت  هلوف ىلإ  ةنج 4 نوكست نأ < دعا دوی ) دوق بسا - ۷

 نبا نع ثادح کی ىلأ نب هللا دبع تعم جرج نبا نع ماشه ان ربخأ مها را اشو - ۸

 موي هنع هلا ىضر مع لاق » لاق ريع نب رلیبع نع ثدم ةكيلم یا نب ركب ابآ ءاخأ تەمسو ٠ لاق سابع

 ىرابلا ف « 4 ج۷ - م



“e 
 ۳۰۲

 ريسفتلا باتك

 ۲ عا لل : اولاق ؟ 4 ةنج 4 نوک-ن نأ 5 "دحآ دویآ ) تار ةيآلا هذه نور مف : الكم 'ىبلا باحصال

 نبا اب : رع لاق . نيدمؤملا ريمأ اب ى امم یمن ىف : سابع نبا لاقف . لمن ال وأ من اولوق ۽ لاقف ره بضنف

 . لمعل : سابع نبا لاق ؟ لمع "ی : "رع لاق « لمعل التم تبر : سابع نبا لاق ۰ كسفن رحت الو لق ىخأ
 ۵ ےس

 « هلامعأ قكرغأ ىح یمامااپ لمعف ناطيشلا 4 هللا ثعب مث لجو رع هللا رتعاطب لمعي "ین لجرل : رم لاق

 نوهت : نهرصف
 اذكسح ( نورکفتت مكلعل - هلوق ىلإ  بانعأو ليغ نم ةنچ هل نوکت نأ مدحأ دریا : هلق باب ) هل

 نبا لوقم وه ( هاخآ تعمسو ) هلوق ۰ فسوب نبا وه ماشهو « ىموم نبأ وه ( ےهار] انثدح ) هو . ميعيمل

 دقو « حیحم ربع نم هعامسو لي ىنلا دوع ىف دلو ريمع نب ديبعو  ةمسأ فرغي ال يلم نآ نب ركب وبأو « جرج

 هبقع مث هظفل ىلع هقاس هناف هل ثيدحلا قايس نأ جرج نبا رع كرابملا نبا قيرط نم ىراطلاو ىليعامسإلا نيب

 ۔یش ىأ ىف ىأ ةينااتحتلا نوکسو ءافلا رسكب ( ف ) لوق . ةب سابع نا نع ةكيلم ىبأ نبا نع جرج نبا ةياورب
 ثيدحلا اذه رذنملا نبا جرخأو . ةحلاصلا هلاعأ ىأ ةمجملا نيذلاب ( هلامعأ قرغأ ىتح ر هلوق . هلوأ مضب نورتو
 نبا اي تقدص لاقف « ىعود ىف قلأ ءیش سابع نبا لاق لمع ىأ هلوق دمر هدنعو ةكيلم نآ نبا نع رخآ هجو نم

 هنس ربك اذإ هنج ىلإ نوكي ام رقفأ مدآ نبا 6 لمعلا م قعد ةكيلم ىبأ نا نع رخآ هجو نم و رج ن الو ۳ ىخأ

 نع رخآ هجو نم ريرج نبال و « ىخأ نبا اي تقدص ۰ ثعبي موي هلع ىلإ نوكي ام رقفأ مدآ ناو « هلايغ رثكو

 ىلإ نوكي ام جوحأ هريع رخآ دنع ناک اذإ ىتح الام لممی ناسفالل برض لثم اذه » لاق رمغ نع ةكيلم ىنأ نبا

 « ريخلا لمعي هرمع لمعي نأ مدحأ دويأ هانعم د سابع نبا نع ءاطع قيرط نمو « ءوسلا لدع لمع املا لمعلا

 هتل زنم برق و , سابع نا مهف ةوق ثيدحلا قو , كلذ دسفأف ءاةشلا لهأ لمعإ كلذ مخ هرمع ىنف نوح ناك اذ]یح

 امل ةيلهألا هيف فرع !ذإ هنم نسأ وه نم ةرضح لوقلا ىلع هذيملت ملاعلا ضي رحتو « هرفصنم هل هميدقتو « ريع نم
 م ملا ىف هبیغرتو هسفن طسب و هطيشنت نم هيف

 ( طالب سانلا نولأسي ال) بسا - ۸
 ک در : کیی . ةلأسملاب ینافحأو ملأو "ىلع فحلأ لاقي

 راسب نب ءاطع "نأ ری ىلأ نب ةكلي رش ىنث دح لاق رفعج نب م انئدح میم ىأ نا اشو - ۹

 ”نيكسملا سيل : هلي ینا لاق » لوقي هنع هلا ضر ةربره ابا اعمس الاق "ىراصنألا ةرمع ىبأ و نم را ”دبعو

 9 ماش فا اوءرقا . ففمتي یذلا ”نيكسملا امنإ . ناتمقللا الو ةمةيا الو « ناترفلاو ةرفلا هةر ىذلا

 ( الإ سانلا نولأس: ال )  ىلاعت هلوق

 يئافصلا ةخسف قداز ( ةلأسملاب ىنافحأو < او « ىلع فحمل لاقي ۰ الإ سانلا نولأسي ال باب ) هر



 ۰.۳ 0۲۹-۵۰ ثيدحلا

 (اولخبت کفحیف اهوکلاسب نإ کلاومآ کلاسی الو ) یلامت هلوق ىف لاق ةديبع ىبأ ريسفت وه « کدې کفحیف د

 بالا هوجو ىلع لمتشإ هنال فاحللا نم فمجلأ قاةتشاو ؛ دحاو ىنعمب ىلع او ىلع فحلآو ةلأ.ملاب ىف اهحأ لاقي
 . ىهتنا احاحلا : لاق ( اناهلإ ساذلا نولأسي ال إل هلرق ىف ةديبع وبأ لاقو « ةيطذتلا ىف فاحلاا لاتشاک ةلأسملا ىف
 ال ىأ هلجأل لوغفم وأ « فاحلالا لاح قف نولأسي ال ىأ لاحلا عضوم ىف ردصم هنأ ىلع ( افاحلإ ) بصتاو
 لاؤسلا ثني الف ةماع فاحلالاب لاؤسلا ون وأ ء الصأ نولأسي الف ةلأسملا ن دارملا لهو « فاحلإلا لجل نولأسي
 مزلتسإ الف افاحلإ اولأسي مل اولأس ول دارملا نوكي نأ لمحو .لامعتسالا ىف رثكأ ىناثلاو « لاتحا هيف فاح] ريغب

 باک ىف هحرش مدقق دقو ؛ثيدحلا قلا هدرت ىذلا نيكس لا سيل » ةريره ىنأ ثيذح فنصلا ركذ م ۰ عوقولا

 « ىنعي » لئاق نایب ليعامسالا دنع عقوو € افاحلإ سانلا ن ولأي ال  هلوق ىنعي « منش نا اوءرقا » هلوقو « ةاكرلا

 دیعس) تاق د هرخآ ىف لاقو هدنسب م یا نب ديعس نع ةب وج ز نب ديمح نع نایفس نب نسحلا نع هجرخآ هنا

 ديعس وه ىنمي لئاق نأ هنم دافتسيف «ةبآلا (هقلا ليبس ىف اورصحا نيذلا ءارقفلا ) لاق ؟ أرقت ام : میرم ىلأ نا
 شو رفعج نب ليعامسا قيرط نم ثيدحلا اذه ىليعامالاو سم جرخأ دقو . هيف ىراخبلا خيش ميم ىف أ نبا
 ىبأ نب ديعس هب اهرسف ام ةح ىلع لدف ( اناحلإ سائلا نولأسي ال م مش نإ اوءرقا : ظفاب رم ىبأ نإ كيرش
 دواد وبأو دحأ یورو . همفري مل هنکل ۰ ةريره ىبأ نع ديوس نب لاص قیرط نم ىربطلا هج رخأ اذاكو . مس

 ةمسق هل و نم » اعوفم ها نع دیفس ىبأ نب نمحرلا دبع ید رط نم نابح ناو 2« زخ نبا هححصو ىناسنلاو

 نب ءاطع ثردح نم دال و. امهرد نومبر ةيقوآلاو « فحلم وب 0 ةي نخ نبا ةءاور فو« فلآ دقف ةيقوأ

 ورک ثبدح نم یاسالاو دمحألو « افاحلإ لأس دقن الدع وأ ةيقوأ هلو لأس نم د هءقر دریا یب نم لجر نع راسإ

 « فحلم وف امهرد نوعبرأ هلو لأس نم » ةعفز هدج نع هيبأ نع بيعش نا

 نودجلا سا. . ( ابا مرحو ميلا هلا لحأو ) اإ - ٩

 نع قورس نع "سم انتدح 'شمألا انثدح ىبأ انئدح ثايغ نب صفح نب رع شرم - ۰
 . سانلا ىلع عليم وللا لوسر اهأرق ابا ىف ةرقبلا ةروس رخآ نم تایالا تل زن ال » تلاق اهمع هلا يضر ٌةشئاع

 « رجا ىف ةراستلا مارح م

 ىف لاق « ءارفلا ريسفت وه (نونجلا سملا ) هلؤق . ةبآلا رخآ ىلإ ( ابرلا مرحو عيبا هقا لحا و باب ) لوق
 سملاو : لاق « ةرخالا ىف موقي ال یا ( سملا نم ناطيشلا هطبختي ینلا موقي اک ال نوموقي ال ) ىلاعت هلوق
 متاح ىبأ نا یورو . نجلا نم ملا سلا : ةدييغ وبأ لاقو . ىم! نون ىأ سوسمب لوقت برعلاو « نونجلا

 ناک هنآ د هيبأ نع دوءسم ن هلأ دبع نبا قيرط نمو « انونجم ةمايقأأ موب ثعبإ ابرلا لك ] » لاق سابغ نبا نع

 نأ لمتحو ؟ اذه مرحو اذه لحا مف ىأ € ابرلا لثم عيبلا ان إل اولاق ثيح رافكلا ضارتعا مام نم نوكي نأ
 شک تاشلا ىلعو « هكمل بقعم ال ىذلا عرشلا مع مييلع درلاو لقعلا محب مهضارتعا ن وکی و مهلع ادد ن وكي

 ىلا 4 ةظعوم هءاج نفر هلوقب مهارج نأ ةبج نم الإ یو سال و لوألا قاذا ضعإ دعيتساو 3 نبرسفملا



 ريمسفتلا باک ۔ £١ ٦

 € دجسملاو د هذه دعر ىلا ةبعش ةاور قو « تابالا ىأ ( اهأرقف) هلو . همدع لصالاو 0 ر دقت لإ جاتحي هرخآ

 عقو ابرلا ىف ةراجتلا ميرحن نأو « عويبلا ىف ههبجوت مدقت ( رخلا ىف ةراجنا مرح مع ) هلوق . نيدلا ةنآ ىلإ اهلك ابرلا

 ميرحن و « نآرقلا نم لزنام رخآ نم ابرلا تابآ نأب ثيدحلا لكدتسا نم باوج ةب لصحيف ةدع رفلا ميرحت دعب

 ةدع كلذ لبق مدقت رخلا

 هيهذإ € ابا هللا قسم ) باپ - ۰

 نع ثدي ىحّصلا ابأ تمم “نابلس نع ”ةبعش نع رفج نب دمع ان ريخأ دلا نب شب ازم = 41

 نهالتن رش هللا لوسر جّرخ ةرقبلا ةروس نم رخاوألا تایالا ترآ ال » تلا املأ ةشئاع نع قورست

 « رجا ىف ةراحتلا مرغ « دحساا ىف

 مل ةلق ىلإ هتبقاع ناف رک نو ابرلا نا د هعفر دوعسم نبا شب دح نم املا هی و هجام ناو دحأ جرخاو

 ةل نم ةيالا هذه نأ ىلإ ةراشالا هدارمو « شيعألا نع ردآ هجو نم هلبق روك دملا ةشئاه ثيدح فنصلا رکذ

 ۱ ةشئاع اهترکذ ىلا تايالا

 اودعاف ( هلوسرو لا نم برح اون دف ) ی - ۱

 نه ورسم نه تا نه نوت نع ةبعش اند ح ردیف انثدح راش نب ادمن لر - ۲

 « رتا ىف ةراجتلا مكرحو « دجسلا ىف و بلا نهآرق ةرقبلا قروس رخآ نم تايآلا تزن ۱» تلاق ةشث

 ناکیساب ةروبشلا ةءارقلا ىلع ( اونذأف ۷ ريسفت وه ( اويلعان ۳ هل وسرو ها نم برح اونذأف باب ) هلوق

مصاع نع ركب وبأو ةزمح أرقو , اونقیآ ( اونذأف إل هلوق ىنعم : ةديبع وبأ لاق « لاذلا حتفو ةزمهلا
 1 اونذآو » 

 ,نع ةشئاع تبدح فنصملا ركذ مث . قايسلا دارم ىف حضوأ لوالاو؛ مول ءأو کریغ اونذآ یا لاذلا کو دملاب

 رخآ هل خيش

 55 ا ىلإ ”ةرظتف قرع وذ ناک او ) بسا — ۳

 ( نولمت منک نإ مكل "رخ اونادصت ناو

 نع فورم نع 'ىحضلا یآ نع _شعألاو رودنم نع "نایفس نع فسوب نب "نر ايل لافو — 6۳

 ةراجتلا مرح من انيلع قهر الك للا لوسر ماق رقرقبلا ةروس رخآ نم تابآلا تآزنأ ال » تلاق ةشئاع

 « را ىف

 ينم ريخ یهو قالا ةيقب هريغ قاسو « رذ هال اذک ( ةیالا ةرسيم ىلا ةرظنف ةرسع وذ ناک ناو ) هلوق



۳. 
 عه( ثيدحلا - ٤۵ ٥(

۱ 5 
 « رذ یال اذک (فسوب نب دم لاقو) لوق . ةترسيم لا هو رظن اف ارسعم ابرلا نيد هيلع ینلا ناك ن ىأ . مالا
 ریسفت قالوصوم هانيور دقو « یروثا وه نایفسو « یابرفلا وهو « فسوب نب د انل لاقو » هريغاو
 دانسالا اذه ىف ايرفلا

 0 ىلإ هيف نو و اوقناو ) صا بس ۳

 امن هللا یضر سابع ربا نع يملا نم رمصاع نع ةنايف- انثدح ةبقُع نب ةصيبق ازم - 4
 « اپرا ها هب ین ىلع تاز یا رغاد لق

 ١ وبا ًارقو ؛ لوبجلا اينيم نومجرت نم ءاتلا مننإ روپمبا أرق ( هللا ىلا هيف نوعجرت ام اوقناو باب ) هلق

 نبا نع ) هلوق . لوح لا نابلس نبا وه معاع و « ىروثلا وه ( نايفس ) هل . لعافل اینبم ابحتفي هدحو ور
 ظفلب ىرطلا هجرخآ « رع نع » لاقف یمشلا نع دنه ىنأ نب دواد هفلاخو « یمشلا نع مداع لاق اذک ( سابع
 ىنلا ىلع تازن ةبآ رخآ ) هلوق . رع قلي مل یمشلا ناف عطقام وهو « ايرلا تايآ نآرقلا نم لزئام رخآ نم نكد
 « ظفللا اذهب ثيدحلا اذه جرخأو ( هللا ىلا هيف نومجرت اموب اوقتاو) هلوقب فذصلا مجرت اذك(ابرلا ةآ هب
 تازا ةبآ رخآ : رخآ هجو نم هنع ءاجو « هجولا اذه نم كلذ هنع ءاج هناف سابع نبأ ىلوق نيب عمجب نأ دارأ هلما و
 قرط نم هجرخأ اذکو « هنع قرط نم ىربطا هجرخآ ( هللا ىلا هيف نومجع امو اوقناو ) ب ىنلا ىلع
 نب ديعس نع متاح ىبأ نبال هوغو« لايل حست اهدعب ثكم هنإ نولوقي » لاق جي رج نبا نه دازو نیمب املا نم ةعامج

 نيلوقلا نيذه نيب عملا قيرطو « اعیس ليقو ٠ نیرشعو یدح) ليقف ربك أو كلذ نم لقأ هريغ نع یورو « ريبج
 ثيدح نم ءاسنا ةروسرخآ ىف ىن أيس امامأ و « نماء ةفوطمم ىه ذا ابرلا ىف ةلذنملا تايآلا ماتخ ىه هم الا هذه نأ
 نبا لوق نيبو هنيب عمجيف « ةلالكلا ىف مكيتفي هللا لق كنو تفت یلزت ةنآ رخآو ةءارب تلزن ةروس رخآ ه ءادبلا
 ىف ةيرخآلا نوکست نأ لمحو « امهادع امل ةبسنلاب رخآ امهنم الك نأ قدصيف « امیج اتلزن نيتيآلا نأب سابع
 نه ةرقبلا ةي ىف ال حجرأ لوالاو « هدكص لمحو « ةرقبلا ةيآ فالخم « الثم ثيراوملاب قلعتي امي ةديقم ءاسنلا ةنآ
 ةبالا لوزن دعب شاع مكي ىلا نأ مالسلا دبع نبا یحو « لوزا ةع الل ةمولتسلا ةافولا ىتعم ىلا ةراشالا
 تلزت ةروس رخآ امنأ ( حتفلاو هلا رصن ءاج اذا ) ىف درو امامأو ؛ اعيس ليقو ءاموب نيرشعو ادحأ ةروكذملا
 لوزت رخأت ابرلا ىف ةيرخالاب دارأا ( هيبفت) < لعأ هاو « ىلامت هللا ءاش نا اهريسفت ىف هب قلعتي ام ركذأسف
 ىلاعت هلو هيلع لدي ام ىلع ةلبوط ةدمب كل قباس هلوزنف ابرلا ميرحت كح امأو  ةرقبلا ةروس نم هب ةقلعتملا تايآلا
 ةيآلا ( ةفعاضم افامضأ ابرلا اولكأت ال اونمآ نيذلا اهيأ ای دسأ ةصق ءانئأ ىف نارمع لآ ىف

 « للا هب كيسا "هوفخن وأ کشآ ىفام اودی ناو) باپ - 04

 4 ريدق "یش لك ىلع لاو ءاشي نم بانيو هاشي نمل رفغیف

 رفصألا ناورم نع ءاذحلا دلاخ نع ةبدش نع “نيكس انثادح كريما انثادح دع اشرح - ۰
 « ةيآلا (”ءوفنح وأ عشنآ ىف اما ودب ناو ) تخسن دق اهنا » ره نا ه٠ لَك *ىبلا بامصأ نم لجر نع



 ريسفتلا باتك - 6 ۳+۹

 [ 40445 : ىف هفرط ٤٥٤١ ثيدحلا ]

 ىلا ةيآلا هريغ قاسو ۰ رذ ىبأل اذك ( ةنآلا 6 هوفضن وأ کسفنآ ىف ام اودبت ناو ١ ىلاعت لوق باب ) هلوق

 نب ىلع یا عقوو < امهربغو مه وبأو ىليعارسالا حرص هبو « راک الا اذک ( دمج انثدح ) هلو 1 4 رندق (

 نظ نكسلا نبا لعل و « ةتابثإ باوصلاو لمبملا دم ركذ ظةساف ۾ ىليفنلا انثدح » ىراخبلا نع ىر رفلا نه نكسلا

 دمع ىبأ ةباور ىف افوذحم عقو هنأ ىتايجلا ىلع وبأ ركذو ۰: هت رکذ ام كلذ سیا و « هفذذغ یراخبلا وه ادحم نأ

 هنأ ینهتقی « جرختسملا د ىف مآ ىبأ مالكو . ینا هتايثإ باوصلا نأ ىلا راشأو ىتاجرجلا دمحأ ىنأ نع لیصالا

 نبا وه : ىذابالكلا لاقف هيف فاتخاو ء اضيأ یراخبلا نع ى.نلا اور ف تبث دقو تبا ىناجرجلا نع هتياور ىف

 یجنشوبلاهالمآ امم ثيدحلا اذهو لاق ؛یجنشوبلا ميهاربإ نب دمع وه : کاملا ىل لاقو لاق « هارأ ايف لهذلا ی

 هنأ ىضتقي میم ىبأ مالکو « مرخآلا نب هللا د,ءىبأ هخيش نع هرات ىف مالكا اذه احلا ركذو . ىهتنا روب اسینب

 ليفنلاو « ىليفنلا نع دم نع ىراخبلا هجرخأ لاق مث  هقيرط نم هجرخأ هناف ىذارلا متاح وبأ سيردأ نب دمع

 نب نيكسم هخرشا الو ىراخبلا ىف هل سيل , رفمج ابآ یکی لیفن نب ىلع نب دمت نب هللا دبع همسا رغصم ءافو نونب

 لیصالا در ىبأ ةباور ىف عقو : تایجا ىلع وبأ لاق ( ةبعش انثدح ) هلوق . دحاولا ثيدحلا اذه الإ ىتارملا ريك

 باوصلا وه اذهو : ىلع وبأ لاق « ةيعش انثدح هارأ : رطسألا نيب بتکو « ةبعشو نيكسم انثدح » دحأ نآ نع

 ىف هل سيل هنأو جا ىف هركذ مدقت ( رفصألا ناورم نع ) هلو. ةبءش نع یورب اع] اذه نيكسمو « هيف كش ال

 مل ( رمع نبا وهو « عقب ىنلا باعا نم لجر نع) هل . جلا ف رخآو دحاولا ثيدحلا اذه ىوس ىراخبلا

 توبث ىف ىدنعو « ربع نبا هیسحآ » ظفاب تعقو هذه دعإ ةينالا ةياوزلا ناف ءرمع نبا هنأب مزاجلا وه نم ىل جضتي

 دهاجب قيرط نم دمحأ ىورف « ةخوسنم ةبآلا هذه نوک ىلع علطا نكي مل مع نبا نأ تبث هن ال فقوت رمع نبا هن وک
 لاقف « کیف ( هوفخت وأ رکنا یف ام اودبت ناو ) أرقف رع نبا دنع تنك: تاقف سابع نبا ىلع تلد : لاق

 ناف , انكله هللا لوسراي : اولاقو اديدش اغ ى هنا لوسر باععآ تبغ تازنأ امل ةيالا هذه نا : سابه نبا

 ( اهعسو الإ اسفن هللا فلكي ال ١ ةالا هذه اهتخسنف « اولاقف , انعطاو انعس اولوق : لاقف . انيديأب تسيل ان واق

 نع حيم دانساب ىريطلا جرخأو « رمع نبأ ةصق نود سابع نا نع ريدج نب ديعس قرط نم لسم دنع هلصأو

 (هوفختوأ مسفنأ قام اودبن ناو) ةيألا هذه التف رع نا دنع تناك : لوقي ةناجم نب ديعس عم هنأ ىرهزلا

 لاقام هل ترک ذف نساء نبا تت أ ىح تمقف « هجيشأ حم یہ کب مش 5 نکلا اذ هللا انذخا و نئا هتباو : لاقف

 أم لثم تلزت نيمح نوبل لا دجو دتا ىرمعل ؛ نمحرلا دع یا هللا رفغب : لاقف « أهالت نيح لعف امو رمع نبا

 ام هلل ل تلزن املو لاق ةرب ره ىبأ ےب دح نم لسم یورو ( اهءسو الإ اسفن هللا فلكي ال ) هللا لزنأف ءدجو

 اولعف الف » امفو الوطم ةضقلا ركذف « للي هلا لوسر باحعأ ىلع كلذ دتشا ةیالا ( ضدالا ىف امو تاومسلا

 نبا نأ نكي و. رع نبا ةصق ركذي لو « ةروسلا رخآ ىلإ ( اپعسو الإ اسفن هللا فلكي ال و هللا لزناف هللا ابشن

 لعأ هقاو ۰ نباص لرم نوکیف هب مرج كلذ قةحت ال مث ةصقلا فرعي ال الوأ ناك ريع

 ( هبر نم هيلا زن اب لوس نمآ) بسا - ه6

 « انل رذغاف « كت رفغم كنارفغ لاقيو . ادبع ًارصإ : سابع نیا لاقو



 ۳۰۷ ۱ 4565 تيذحلا

 رفصألا ناورم نع هاةذملا دلاخ نع ةبعش انربخآ "حور انّربخأ روصنم نب'قاحسإ شرح - 4041

 ('هوفخن وأ عسقآ ىف ام اود ب نإ ) - رم نبا هبسحأ لاق - ل ا لوسر باحصأ نم لجر نع

 اهدعب ىتلا ةيألا انس : لاق

 ًارصإ : سابه نبا لاقو ) هلق ۰ ةدوسلا رخآ ىلإ ىأ ( هبر نم هيلا لزنأ ام, لوسرلا نمآ باب ) هلوق
 « ًادبع ىأ ( ًارمم] انيلغ لمحت الو ) هلوق ىف سابع نبا نع ةحلط ىلأ نب ىلع قيرط نم یریطلا هلصو ( ًادیع
 یورو .ديدش ديعلاب ءافولا نال مزالااب ریست دیعل اب هریسف و « دیدشاا ىلع قاطي و ۰ ليقثلا .ىثلا رصإلا لصأ و
 كترفغم كنارفغ لاقيو ) هلوق . هب مايقلا قيطن ال ادپع : لاق ( ارصا ) هلوق ىف جرج نبا قيرط نم ی ربطلا
 ردضم كنارفغ : ءارفلا لاقو , اذل رفغا ىأ كت رفذم ىأ كنار فغ هلوق ىف لاق ةديبع ىبأ ريسفت وه ( ال رفغاف
 كرفغتسن ىأ ةيربخ ةلج ردقي نأ لمت ليقو . كنارفغ رفغا ريدقتلا هيوبيس لاقو  بصنق مآ عضوم ىف عقو
 هلوقب دارااو ةريره آو سايع نبا قيدح نم هئایب فرع دق (اهدعب ىلا بالا اهتخسن ) هلوق : لعأ هللاو كنا رفغ
 كلذ ىلإ راشآ هب ةذخاؤملا عقال اكل هب ةبساحلا تعقو ناو هنأ تذيب و ةدشلا نم هقنمضت ام تلا زآ ىأ اخ
 نم ناك اممم اح نم هنکا اريخ ناك ناو هنأب بیچاو . رايخالا یف خسنلا لود تابثا نم ارارف ىربطلا

 اريخ ناکام رابخالا نم خسنلا هلخدب ال ىذلا امتاو ماكحالا رثاسک هيف خسنلا لوخد نكمأ ماكحالا نمضتي رايخالا
 ثيدحلا ىف خلاب دارملا نوكي نأ لمتحيو كلذ وعو ممالا ثيداحأ نم ىضم امع رارخالاک اکح نمضتي ال اضع
 عرشي و هيلع ممصي ام ناسن الا ني« ةيساحماب دارملاو « اریثک هيلع خسنلا ظفل نوقلطي نيمدقتالا ناف صیصختلا
 لعآ هقأو « هيلع رمتةسإ الو هل رط ام نود هيف

 نارع لآ ةروس (۳)

 موس 8 رك 8 ی : اهفرح وهو يک ۳۷ لثم ةرفح امش در ٠ دحاو و 8 1

 : دهام لاثو . ها زن تاوقک هللا دنع نم لو زوجمو . اباوث ال زن . ظفحنس اولاق ام بتکنس . زاغ اهدحاو
 مهبط نم مرروف نم : ةمركع لاقو . ءاسنلا ىتأي ال اروصحو :ريبُج نبا لاقو ٠ ناسا ةمّيلعلا ةم ولا لیلناو
 لوم هوش . رجفلا لوأ راکبالا . "یا اهم جرختو « قي ج رخ ةفطنلا "ىلا جرف ۽ دهاجم لاتو .ردب موب

 بئرغُت نأ ىلإ هارآ سمشلا
 وه ( درب : رص) هلو . هريغل ةلمسبلا را لو رذ ىنآل اذک ( مح را نعرا هی م - آر لآ ةدوس) هو

 ( ةيكرلا افش لثم ةرفح افش) هلوق . دربلا ةدش رصلا : ( رص امف ير لثكك) امت هلوق ىف لاق « ةديبع ىلأ ريسفت
 مب نسلللو ءارلا نوكسو ِةلمبملا حتفب رثكالل اذك (ابفرح وهو ) ةيناتحتلا ديدشلو فاكلا رسكو ءارلا حتفب



۳۸ 
 رب عن بانک ۔ ع

 ةذيبعوبأ لاق دقو ء انه افشریغ یرغالا ةبالا ىف اش هيلا فیضا ینلا فرجلاو « بوصأ لوالاو ءارلاو ميجلا

 لولدم ريغ فرج لولدف الاو ةفاضالا ىف امهندب ةبوسنلا یضتقب وهو « فرج امش ( ةرفح افش ) یامت هلوق ىف

 ( ةرفح امش 0 هنمو ءىثاا لفسآ لاو ( فرج افش ) هلوف هنمو ءىثلا ىلعأ ىلإ فاضي افش ظفل ناف « ةرفح

 اذك ىلع نشأ هنمو برقلا ىف لمعتسيو « ليلق ريغ ىأ انش رغ ءىش هنم قب ام لوقت ليلقلا ىلع اضيأ امش قلطيو

 كلمأ نم تودغذإو ا هلوق ىف لاق . ةديبع ی ريسفت وه ( اركسعم ذختت : ”ىوبت ) هلق . هنم برق ىأ

 هلصا و < هلز"آ هأوب « لذت "یوبث : هربغ لاقو . ارکسمو فاض مه دخان یا € لاّةال دعاقم نيتمؤملا ”ىوبت

 هلوق . دحأ ةوزغ ىف كلذ نم ءیش مدقت دقو < دوءقلا ناكم وهو دعم عج دعاقملاو : عجرملا یهو ةءابملا نم

 ( ٹک نويبر هعم لتاق ین نم نیکو  هلوق ىف لاق ةديبع ىبأ ريسفت وه ( یر اهدحأو , عوججا : نويبد )

 ةعامجو ىلع نعو . روبمجلا ةءارق عملا و ,دحاولا ىف ءارلا رسکب وهو « یر اهدحاو « ةريثكلا ةعامجلا نويبرلا : لاق

 ءارلا حتفب نوب ر سابع نا ةءارق امءلعو ۰ برلا ىلإ ةبسنلا تناك نإ نيت ءا رقلا ف بسنلا رييغت نم وهو ءارلا ضب

 هلق ۰ لعأ هاو ديمغت الف كلذكن اك ناف « اهرسكبو ءارلا مضإ وهو ةعامجا ىأ ةبرلا ىلإ بوسذم وه لب ليقو

 : دازو هظفاب اضيأ ةديبع ىبأ ریسفت وهو ءىبر اهدحاو م هلوق دعب اذه عقو ( التق مهتواصأتست : مهوسحت )

 وه ( زاغ اهدحاو أ"زغ) هلوق . دحأ ةوزغ ىف كلذ ناب مدقت دقو . مانلصأتسا ىأ مرخآ دنم نام انسسح لاقي

 جرخم تجرفن « زاغ اهدحاو نال رجالو عفر املخدب ال € ازغ اوناک وأ ) هلوق ىف لاق 5 اضيأ ةديبع ىلأ ريس:

 اک حیحصلا لد لتعلا اولح نکا « ةازغ هسايقو زاغ عج ديدشتلاب ( ازغ  دوبما أرقو . ىهتنا لرقو لئاق

 ةازغ هلصأ لديقو « لیقتلا ةيهارك یازلا ففخ ليقف فیفختلاب « ازغ » هريغو نسحلا أرقو « ةديبع وبأ لاق

 ةيناتحتلا ءاياا مضب هركذ هنکل ءاضيأ ةديبع ىبأ ريسفت وه ( ظفحتس : اولاق ام بتكتس ) هلو . ۰الا فذحو

 « لسحا بو هام هال لوصواا لع افطع عسفرلاب « مبلتفو , أرق كلذكو « ةزمح ةءارق یهو لوہجال ءانبلا ىلع

 ظفحلاب ةباتکلا ريسفتو « لحا بوصنم هل لوصوملا ىلع بصنلاب مهلتقو « مبظملا ملكتنلا نونلاب روبجلا ةءارقو

 كلوقک هللا دنع نم لزنهو زوو . اب او : الزنا ) هلوق . ىأيو یم اک مهمالك ىف كلذ رثك دقو « مزاللاب ريسفت

 ناو ءادغاا هب یس ىح هيف عسا مث ء فیضلا وهو لب نال أي ام لزنلاو هصف, اضيأ ةديبع ىبأ لوق وه ( هتازنأ

 « لزنر شعم الاف نولزنت وأد ىثعالا لوقک لزان عج هنأ رخآلاو ردصم امهدحأ : نالوق لز فو . فيضلل نکی ل
 مهنا ( تانج مل ) ینعم نال دك وال ردصاا لع بوصنم هنآ اذ : لاوقآ الا ى الز بصن قو « لوو یا

 لاح هنأ ابتمو . هللا دنع نم ءاطعو اقزر تانج مهلزني هر دقت نال لوألا ليوأتلا جرختب اذه لعو « الزل تانج

 ليخلاو ) هلوق . ىفاثلا ليوأتاا جرختب هيلعو « لوعفلا ىمي ردصم الرت نأ ىلع ةلزتم ىأ « امف » ىف ريمضلا نم

 . ناسحلا ةمهلطملا ةمومسلا ليخلا : دهاجم لاقو . ناكا وأ « ةفوصإ وأ « ةمالعب ءاهيس هل یذلا موسلا : ةموسملا

 : ةديبع وبأ لاقن لوالا ريسفتلا امأ ( ةيعارلا ةموسملا : ىزبأ نب نمرلا دبع نب هللا دمغو ريبج نب ديعس لاقو

 هایس هل ىذلا موسلاو . نیلعم ىأ ( نيموسم کالا نم  هلوق ىف اضیآ لاقو « ءاجسااب هملعلا ةموسملا ليخلا

 « حمص دانساب هنع ةفيذح یا ةياود ىروثلا ريسفت ىف هایورف دهاجم لوق امأو . ناك ام وأ ةفوصب وأ ةمالمب

 لوق امأو . هيلا حيمص دانساب اضيأ ةفيذ- وبأ هلصوف ریرج نبا لوق امأو ٠ ىروألا نع قازرلا ديع هجرخأ اذکو



 ۳۰۹ 04۷ ثيدحلا

 اضيأ ةديبع وبأ لاقو ۰ هثع قوعلا قرط نم سابع نبا نع هلثم دروأو 5 هقب رط نم ىربطلا هلصوف ىزبأ نبا

 الاروصح و : ريبج دیعس لاقو ) هلق ۹ ةعاس تراصف اتا نم ؛ ةاعرم ( ةهوسم إل یعم نوكي نأ زوج

 « هب ریبج نب ديعس نع بئاسلا نب ءاطع نع هريسفت ىف ىروثلا هلصو  ةموسلا رکذ دعب اذه عقو ( ءاسنلا ىتأي

 « هسفن ةدهاج وأ نيئعااكهعبطب كلذ نوكي نأ نم معأ ءاسنلا ىتأي ال نا لاقي « عنلاو سبحلا رصحلا لصأو

 هلصو ( رذپ مو ممضغ مثدوف نم : ةمركع لاقو ( هلو . مالسلا هيلع ىحي ديسلا فصو قدارملاو حودمملا وهو

 دحآ موب ناک كلذ مروف : لاق ( اذه مروف نم موتايو إل هلوق ىف ةمرکع نع دنه ىنأ نب دواد قيرط نم ىرطلا

 نم لاق 14 اذه مروف نم ) موق ف ةمركع نع رخآ هجو ند دی 2 لوع هجرخآ و ¢ اوقل ام ردو مويل اوبضغ

 ىلا عراسي نایضما نال بضفلا نع هل ربعي « ردقلا تراف هئمو ۰ ةعرسلاو ةلجملا روفلا لصأو « اذه مههوجو

 لہ نب دبع هلصو ( ىح لا اهلم جرخ و ةنيم جر ةفطنلا ( تملا نم یا جرخي : دهاج لاتو ) هلوق . شطبلا

 ءایحالا سائلا : لاق (ىحلا نم تملا جرو تا نم ىملا جرخ) ىلاعت هلوق ىف دهاج نع حک ىبأ نيا قيرط ند

 (برغت نأ ىلا سمشلا ليم ىثعلاو « رجفلا لوأ زاكبإلا) هلوق . ءايحالا سانلا نم ةتيملا فطنلاو ةتيملا فطنلا نم
 قلا ءدب ىف هحرش مدت دقو « رذ نا ريغ دنع اضيأ اذه عقو

 قدصب € تاهماشتم رَخآو ) . مارحلاو لالملا : دهاجم لاق . تاّكسحم تایآ هن ) ساپ - ١

 نيذلا ىلع سجرلا لمجيو ) "رک لج هوقكر ( نيقسافلا "الإ هب طب امو ١) ىلامت فوقك انمب اهضمب
 4 ةتفلا هاب ) ۰ كش ( "نیز ) . 4 ماوقت مانآو ىد مداز اونها نذلاو ) هلوقكو ( نواتعبال

 4 هب انمآ نولوقب إل و هليوأت نومي € ملعلا ىف نوخسارلاو ) . تابمتشلا
 ی مس نم ةكيام ىبأ نبا نع ىرتسنلا مهارا ی ديزي ايثدح ةلسم ی نا دبع اشم — ۷

 هنم « باتكلا كيلع ل زنآ ىذا وه ) ةيآلا هذه لَ هللا لوسر الت » تلاق امنع "لا یضر ةشئاع نم دم

 ةنتفلا ءافتبأ هم ةباش ام نومینیف غیز ملف ىف نيذلا امأف «"تاهماشت+ رَخأو باتکلا مآ “نه تاکحم "تاپآ

 باشت ام ”نوءبتب نذلا يأ اذاف : ل ۳1 1: وسر لاق : تلاق 1 باپل الا ولوأ 5 ولوف ىلإ ۳۳ هبوأت ءاغتباو

 6 مور ذحاق « هللا ی نيذلا كل وأن هنم

 امو هلوقک « اضهب امضمب قادصي (تاریاشتم رخآو)) مارحلاو لالحلا : دهاجب لاق (تاکع تايآ هنم) هلوق

 مانآو یده مداز اودتوا نيذلاو) هلوتكو ( نولةءيال نيذلا لع سجرلأ لەو هلوةكو (نيةسافلا الا هب لص

 هترکذ ىذلا دانسالاب ديمح نب ديع هجرخآ دقو . مالكلا مقتسی هرب رحتب و ریست هیف و « هيف عقو انكم € ماوقت

 هباشتم هنم كلذ یوسامو « مارحلاو لالحلا نم هيف ام لاق «تاکح تایآ هنم) ىلامتهلوق ىف لاق , دهاجب ىلإ ابيرق

 نوعبتیف ) كش غبز ) هلوق . هرکذ ام رخآ ىلإ (نیتسافآ الا هب لضي امو ) هلوق لثموه ءاضعب هضءعإ قدصب

 امأو » هظفل و كلذک دانسالا اذ دیمح نب .ديع هلصو اضي أد هاجم ريسفت وه (تاپیتشا) (ةنتفلا ءادتبا هنم هباشت ام

 ىرابلا مس ه ج۲۷



 ريسفتلا باتک - ۵ ۳۱۰

 هب و هنم اولض یذلا بابا « تاهنشلا ( ةنتفل ءاغتبا هنم هب ادتام نومینیف ) كش : لاق( خیز مهبولف ىف نيذلا )

 نع روكذملا قیرطلا نم ديح نب دبع هلصو (ةنآلا (هب انمآ نولوقي لو نوملعي (ملعلا ف نوخارلاو) هلق . اوکلم
 نوعهسب اک نوضارلا لاق و لاف ةداتق قيرط نمو « هپ انمآ نول وقر و هلو أت نوملءب لعلا ف نوخارلاو و هلوق ىف دهاجم
 نم دهاجب هيلا بهذ ىذلا اذهو ءاوباصأف هکحع اولمعو همءاشتم اونمآف < ركحلاو ةباشتلا انبر دنع نم لك هب انمآ
 حيك دانساب قازرلا دبع ىور دقو « ءانثتسالا لومعم ىلع ةفطاع نوخسارااو ىف واولا ن وكت نأ یضتقب ةبالا ريسفت
 واولا نأ ىلع لدي اذهف « هب انمآ لعلا ف نرفسارلا لوقب و . هللا الا هليوأت لمي امو د أرقي ناكهنأ ضايع نبا نع
 نامجرت ىلإ تيم دانساب اربخ نوکت نأ اهناجرد لقآ نکل ةءارقلا ام تبثت مل ناو ةياررلا هذه نال فانئتسالا
 ءاغتباو غيزلاب میفص ول هب اشاا یھب مذ ىلع تاد الا نآ كلذ دب وب و « هن ود نم ىلع كلذ ف همالك مدقبف نآرقلا
 هللا حدم اک« هيلا اوملسو هللا ىلا للملا اوضوف نيذلا حدم ىلع ةيآلا تلدو « بابلا ثيدح كلذ قفوب حرص و « ةنتفلا
 :(هیبنت) . هب انمآ لعلا ف نرضتارلا لوقيو ىععأ كلذ لثم بیک نب "نآ ةءارق ىف نأ ءارهلا كحو . بيغل اب نينمؤملا
 هنم هلوق لبق هخيش نع رذ ىنأ دنع تبث و « یمخرسلا نع رذ نا انه ىلإ ةروسلا لوأ نم راثألا هذه عيمج طقس
 وه « دحاو ةيقن و ةاقت ه هلوق ةروسلا لوأ نف : ىرخأ راثآ رذ ىبأ دنع عقوو « ةمجرت ریغب « باب » تاک تابآ
 هلق . « ةيقت مهنم اوقتت نأ الإ » هنع ةياور ىف مصاع أرق دقو  دحاو یمع ناردصم امها یا ةديبع نآ ريسفت
 دق ( ةشئاع نع دمع نب مسافلا نع ةكيلم ىبأ نبا نع ) هل . ةانثملا حتفو ةلمیلا نوکسو ةانثملا مضب ( ىدتسنلا )
 ثيدحلا اذه ىف هيلع فاتخا دقو « ةطاو هئيبو ادب لخدب ام اضرأ اريثكو اريك ةدئاع نم يلم ىنأ نبا عم

 بابلا ىف اک هارب| نب ديذ قيرط نمو ۽ ةشئاع نع ةكيلم ىبأ نبأ نع رازجلا ساع ىبأ قيرط نم ىذمرتلا هجرخأف
 jy » مساقلا اوركذيملو ةشئاع نع کما« ىنأ نإ نع ثيدحلا اذه دحاو ريغ ىور : لاق مث مساقلا ةدايرب

 دامحو مدار نب دیزب نع یما ايطلا ديلولا ىبأ قي رط نم متاح ىنأ نبا دچرخآ ناو ىهنأ ميهاربإ نب دیزب ءرئذ

 ركذ ريغب کلم ىبأ نا نع هاور ناو ٠ مساقلا ةدايزب دیزب درفني ملف « مساقلا نع ةكيلم ىبأ نبا نع امج ةبلس نبا
 ( یب ها لوسرالن ) هلو . امهريغو حرج نباد «رحع نب عفانو « هقيرط نم هجام نبا هجرخأ بوب مساقلا
 لاق ۰ ( تاهیاشتم رخا و باتکا مآ نه تاک تایآ هنم باتكلا كيلع لزنا ىذلا وه ) ةنآلا هذه ) أرق ىأ
 حصف رخآلل اهباشم اهتم لك ناك ةهباشقلا ءايشألا تعمتجا اذاف ۰ نيسننا نيب نركب نأ هباشتلا لصا : ءاقبلا وبأ
 فصولا ةم طرش نم سيل هنأ هلصاحو . اهسفن ىف ةرباشتم اهدحو ةيالا نأ دارملا سل و , ةمءاشتم اب ارفصو
 نذلا تبار اذاف) هل . كلذ لصالا ناك نإو ٠ تافوصواا تادرفم ىلع فاصوألا تاد رقم طاسبن ا ةمص عملا ىف
 ىف لمقو ‹ یسع صأ ىف 2 هللا لوسر اولداج نذلا ىف تازت ةيالا هذه نإ ليق یربطا لاق ( هنم هباش ام نوءوذي
 ناف ةمآلا هذه ىمأ فالخم , هتمال مول مم ومف هیبنل هللا هنیب دق ىسدع مأ نال ىلوأ یاثاو ٠ ةمالا هذه ةدم سآ
 حوضوا كلذب جا یم و . هضیقت هباشالا و ؛ ءانعم حضو م نآرفلا نم محملا : هريغ لاقو . دما نع ی هيلع

 « ليوأتلاب امإو روبظل اب ام هنم دارلا فرع ام محملا ليقو . هباشتلا فالخم < هبيكرت ناقنا و همالك تادرفم
 ریسفتق لیقو . روساا لئاوأ ىف ةعطقملا فورحلاو « لاجدلا جورخو « ةعاسلا مايقك لعب هللا رثأتسسا ام هب اشتملاو
 ب .اوصلا ىلإ اهبرقأو اهرهشأ هتركذ امو < ابطسب عضوم اذه سيل ةرشملا وحن هذه ريغ رخآ لاوفأ هباشتملاو حنا



 ۳ 404۷ تدغا

 داتففاو لاوقالا نسحأ هنأ قاعمسلا ناو « اندنع حيحصلا وه رخ الا نأ یدادفبلا روصنم وبآ ذاتسالا رکذو

 « هانعم حضتا ام كحاب دارلا : ىيطلا لاقو . لعأ هاو نورخأتملا یرج لوألا لوقلا لعو « ةئسلا لهأ ةقيرط ىلع

 هتلالد نوکت نأ امإ لوالاو« صنلا ىناثلا ء ال وأ هريغ لبقب نأ ام ىنعم لبقب ینلا ظفللا نال « هفالخ هباشتملاو

 « لمجملا وه لوآلاو ۰ ال وأ هيواسم نوكي نأ امإ ىتاثلاو « رهاظاا وه لوالاو ال وأ ةحجار ىتعملا كلذ ىلع

 اذه ديؤيو . هباهتملا وه لوؤملاو لمجملا نيب كرتشملاو « حملا وه رهاظلاو ء صنلا وه كرتشااف . لوؤملا ىناثلاو

 بواسأ كلذ ديؤير « هلباقي اي حملا رسفي نأ بجاولا , هباشتلا الباقم ملا عقوأ ىلاعتو هئاحبس هنأ ميسقتلا

 (تاجاشتم رخأو تاكحم تابآ هنم ) لاق نأب باتکتلا ىنعم ىف عمج ام قرف ىلاعت هنآل ميسقتلا عم عمجا وهو الا

 - لات نأ ىلإ - غیز مه ولت ىف نيذلا اماف ) الوأ لاقف كمل ا نم امیتم ءاش ام امهنم لک ىلا فيضي نأ دارآ

 هنيكسل « حملا نوعبتيف ةماقتسا مهبولق ىف نیذلا امأو : لاقي نأ نكمي ناكو ( هب ۱:۰آ نولوقي للملا ف نوحارلاو

 اذاف « خیلبا داهتجالاو ماتلا عبقتلا دعي الا لصح ال هنآل خوسرلا ظفل ناينإل ملا ف نوخارلا كلذ عضو« عضو

 ملعلا ىف نیفسارلا ءاعدب ینکو « قتلا لوقل اب نطالا هبحاص حصنآ ملعلا ىف مدقلا خسرو داشرلا قيرط ىلع بلقلا ماقتس

 مولف ىف نيذلا امآو) هلوقل لب قم ( ملا ف نوختارلاو ١ نأ ىلع ادهاش حلا ( انةيده ذإ دمی انبواف غزت ال انبد)

 نأو « ىلاعت هللاب صتخ هب اش ا ضعب لع نأ لو مات ( هللا الإ إل هلوق ىلع فقولا نأ ىلع ةراشإ هيفر (غيذ

 ةقيقح داقتعاب ىلتيم لقعلا : مهضعب لاقو « مورذحاف » هلوقب ثيدحلا ىف هيلا راشأ ىذلا وه هتفرعم لواح نم

 معتملا عوضخ عضوم نوکسیل انايحأ هيف لجأ بانک فنص اذإ مكمل اك « ةدابملا ءادأب ندبلا ءالتباكهب املا

 رمتسال ندبلا فرشأ وه ىذلا لقعلا لبقي مل ول : لیقو . رس ىلع هماطب نم ام زاتم ةمالع ذختي كلملاكو « هذاتسأل

 اميدابل لوقملا عوضخ عضوم وه هب اشآملاو  ةيدوپما زمب للذنلا ىلإ سن أي كلذبف ۰ درقلا ىلع للملا ةبسأ ىف ملاعلا

 نيغئازلاب ضیرعت ( بابل لا ولوأ الإ ركذي امو  لاعت هلوقب ةبآلا متخ قو ؛ اهروص#ب افارتعاو امالستسا

 انبر رز نرذارلا لاق مث نمو « لوقعلا لوآ نم سيلف هاوه فلاخ و ظعتب و رک ذر نم ىمي « نيفعارلا حدمو

 هللابو یاسفناآ غيزلا نم هب اوذاعتسا نأ دعب یدللا معلا كارتشال مهراب اوعضقل ؛ الا رخآ ىلإ اان وق غزال

 تکحآ ر هلوق كلذ ضرامی الو < هباتتم هضمبو كع نآرقلا ضب نأ ىلع ةيألا تاد : هريغ لاق و . قيفوتلا

 ماکحالاب دارلا نآل  نورخآ سکعو < کم هلك نأ مهضفي معز یح €( یاثم اهءاشتم اياتك إل هلوق الو €( هنابآ

 نسح ق اضعب هضعب هبشي هنوكهباغاملاب دارلاو « هللا دنع نم قح اپلکنآ و مظنلا ىف نافنالا ( تکحآ ل هلوق ىف

 « نيينعم ءازاب درو مكحملا نأ باوجلا لصاحو . هعماس ىلع هانعم هابتشا دارملا سيلو « اضيأ مظنلاو قايسلا
 دارفإلاب « مرذحاف یبمشکلا ةءاور ف (مودذحاف هقا یس ن ذا مهف) هلوق .لعأ هللاو «نييئعم ءازاب درو هب اهالا و

 دوهلا نم كلذ ربظ ام لوآ و « نآرقلا نم هباشتملا نوعبقي نيذلا ىلإ ءافصالا نم رذعتلا دارلاو « ىلوأ لوالاو

 مالسالا ىف رهظ ام لوأ مث ,ةمآلا هذه ةدم رادقم لدلباب اهددع نأو ةمطقملا فور ا مولي وات ىف قحإ نبا هرکذ اک

 هب اولا عبي هنأ هغلب امل عیبض ىلع هراکن] ىف رمع ةصقو < ةيآلا مهب رسف هنأ سابع نبا نع ءاج ىح جراوخلا نم

 ىلإ در اذإ ام امهدحأ : نيب رض ىلع هباشتلا : باطلا لاتو . هريغو ىرادلا اهجرخأ ,هامدآ یتح هسأر ىلع هبرضف

 نوبلطيف غیزلا لهأ هعبتي یذلا وهو , هتقيقح لع فوقولا ىلإ ليبس ال ام رخآلاو « هانعم فرع هب ريتعاو کا



 ريس نا بات - 0 ۹۲

 و ‹ هليوأت

 12 میجرلا ناطیشلا نم تی رذو كب اه ذیعا ىنإو ) بس -
 3 ك ا 2 ۱ ۰۵ س

 پیسلا ن ریس نع ىرهزلا 2 رەھ غا قا ررال دبع ان "دح 92 — ۸

 ¢ ”دلوب + نيح هم ناطيشلاو "در "دلوب ردولوم نمام : لان دو ىبنلا "نا 2 هنع هَل "یفر ةريره ىفأ نع

 ينإو) منش نإ اوءارقأو : ةريره وأ لوقي مع 1 ۰6 اهسباو رم "الا م هايإ ناطيشلا "سم نم ًاخراص “لہ ف

 ( ميجرلا_ناطيشلا نم اهتيرذو كب اه ”ذيعأ

 الإ دلو: دوأو» نم ام » ةرب ره نآ ثيدح 4. در و (م مرا ناطرشلا نم امر رذو كب اهذيعأ أو باب) هلوق

 بحاص نمط دقو . ءایبن الا ثيداحأ ف ا هون رش لع مالكلا مدقت دقو ¢ ثب دحل ا » هس ناطیشلا و

 نالعیش 2اا عمطإ دولوم لك نأ هانعق ثيدحلا اذه حص نإ : : لاهو هروح ف فوتو ثيدحلا اذه یعم £ ل فایکلا 2

 er كدابع الإ 3 ىلاعت هل وا « امهتفص ف 5 كلذكو « نيدوصمم iE ااف اهباو م.م الإ هئا وغ] ف

 ل و« و هيلع هدب برضا و همس 4 اک هيف هعمط) ليس ناطيشلا سم نم اعراص ىصاا لالبتسا و : لا ) نيصللا

 ايندلا تالتمال مهسخت سانلا ىلع سیلب] كلم ولو « الف ودحلا لهأ همهوتي اك سخنلا ةفص امأو . هيرغأ نم اذه
 تن ام ةمل اخ الو <« هانعم ف لاكشإ ال كثددحلا لفها هر طه یذلاو ‹ هوجو نم بقعتم همالکو 5 ىهتنا اخا رص

 هلآ داپع نم ناک نم نکل 6 هتدال و دنع دولوم لک سم نم نكس“ سیلب] نأ ربا رهاظ لب ۰: هایت الا ةمصع نم

 « كلذ نيبو هنيب لمڅ هتداع ىلع سع بهذ هناف اهباو مص نيصاخلا نم قئاساو ءالصأ سما كلذ هرضب ا نیصلخا

 نم مزراب الف ۾ خلا سلب ] كلم ول » هل وق امأو ۰ نیصاحما نم امهریخ ىلع هطاست هنم مرلي الو , صاصتخالا هجو اذرف

 لاکشالا اذه یزارلا رخفلا دروآ دقو « دحآ لک قح ىف كلذ رمتسي نأ عضولا ءادتبا دنع كلذ هل لمج هن وک
 نال« ليادلا فالخ ىلع درو دحاو رخ ثيدحلا نأ هر رقت ىلع داز اف باوجلا لمجأو هتداع ىلع هرب رقت ىف غلابو

 نم شك أ لمة ردقلا اذه نم نكم ول هنأ و < كلذ فالخ دولولاو « رشااو ريلا فرعي نم ىوغي اإ ناطيشلا

 . «فاشكلا » مالک رخآ ىلإ « امهريغ نود كلذب ىسيعو ميرل صاصتخا ال هنآو . داسفإو كالها نم كلذ
 8 ا باو اب لامل هلآ حف دو و ء ءىهنأ ريخلا عقد زوج ال لاتحالا عمو « ةلماع هوجولا ءذه ناب باجأ مث ۴

 نم ن دف 3 نم لع ءادتبالا ی ةمالعع لعج كلذ نأ هلصاحو ¢ اضيأ مدت م فرعي ءاوغالا لاكشإ نع باوجلاو

 لما هل و 0 ها وغ]

 خال ( مل یالغال ةكئاوأ اليلق نك مهناعأو ملا دهعب نورتشي نيذلا "نإ ) بيس - ۳
 os ۱ 4 و 0
 لعفم عضو ل وهو ¢ ال نه 1 ج ود وم( لا

 نب هللا دبع نع لثاو ىلأ نع شعألا نوع ةناوع وأ |: اح Ed اشو - ۰ هع

 یل لس یرما لام اهب مطل ربص نيم فاح ند : يم فا لودر لاق » لق هبع فا یفر دومسم



 تا 04٩ - 400۲ ۳۱۳

 كفلوأ الياف اب مهناعأو هللا دبعب نورتش# نيذلا نإ ر) كلذ قیدصت هللا َلّرنأف « نابضغ هيلع وهو هلا

 انلق؟ نحرلا دبع وبأ کش دا : لاقو سبق نب ”ثءغألا لعدف لاق . بالا رخآ ىلإ € ةرخالا ىف مل قالخال

 . هنو وأ كليب : اپ "یبنا لاق « یل نا .ضرأ ىف رب یل تناك « تازا "ىف : لاق . اذکو اذک

 لسم رىرما لام اهب مطتقي ربص نيم ىلع فلح نم : هيي للا لاقف هلا لوسر اي "فلت "۲ تاقق

 « نابضغ هيلع رهو "للا قل رجاف اپف و

 لپ نب مارا نع بشوخ نب ماومل انرخآ ایم عج مش یآ نبا وه ىلع 7 = ع

 ملام اهب ىطعأ دل : امف فال «فوسلا ىف ارس مافأ الجر نا» امهنع هللا یضر وأ ىلأ نب هلا دبع نع نج راا

 « بالا رخآ ىلإ (اليلق اد م اعأو هللا دبسب "نورتشب نذلا “نإ تآ نف ۰ نبدا نم الجر امف مقويل « هلع

 نا »کیم ىبأ نبا نع حرج نا نع دواد نب لا "دیه انث لح رصن ن * لع نب "مەن اشم بس ۳۲

 لك تدا ءاهثك ىف شاب ذقأ دقو اهادسدا تجرف - ةرجحلا ىفوأ رتب ىف ناز رخت انناكن يأ ما

 امو بح ماوعدب سالا یطم ول : كي هللا لوسر لاق : ساع نبا لاقف سابع نبا ىلإ حرف «'ىرخألا
 "نبا لاقف ۰ تفت « اهو رک ذف ( هللا دهعب نورتشي نیا نإ ) اهملع اوورقاو « لاپ اهوركذ . ملئاومأو موق

 « هيلع 'ىعكدملا ىلع نیما : ۱ "یبلا لاق : سابع

 ىف ةديبع وبأ لاق ( ريغ ال ٠ مه قالخ ال كئا وأ اليلق ان مهئاميأو هللا درعب نورتشي نيذلا نإ باب ) لوق
 مالك وه ( لءفم عضوم ىف وهو 2 ملا نم« عجوم موم ملا ) هلوق . ريخ نم بوصن ىأ € قالخ نم و هلوق

 فاح نم د دوعسم نبا ثب لح رکذ مش € ملأ جهر اهرجو كيمو 0 ةمرلا ىذ لوآ#ب دهشدساو ¢ اضيأ ةدسع ىنأ

 قو هيف تلزت € الیلق لو مبنا هللا دعب نورتشي نيذلا نا ) ىلاعت هلوق نا ثعشألا لوق ه۔ہفو « ربص نیم

 ىطعأ دقل فلخل قولا ىف ةعلس ماقأ لجر ىف تازن اهنأ وأ ىبأ نب هللا دبع تیدخو « رئبلا ىف اک احت نيح همصخ
 2 اعيمج نييبسأ اب ناك لوزنلا نأ ىلع لمحم و امار ةافائمال هنأو 5 تادابشلا ف اعیج مدت دقو < هطعب ام ۳

 ةمركع قيرط نم ىرطلا ركذو . كلذ ىة امدوعسم نبأ ثيدح ردص ىف عقو اذهلو ¢ كلذ نم معأ ةيآلا طظفاو

 نم ةاروتلا ىف هللا لزنآ ام او هتك نيذلا دوهيلا نم امهريغو فرشالا نب بمكو بطخأ نب ىح ىف تلزن ةبالا نأ

 نکل اضيأ ةلمتحم یهو ةلبوط ةصق كلذ ىف هريسفت ىف یلکسلا صقو ؛ هللا دنع نم هنأ اوفلحو اولاقو متلي ىنا نأش
 هلوق . ىلاعت هللا ءاش نإ دوذنلل و نام الا باتک یف نيملا e نامت أامركذنسو 3 حیحصلا ف تا ام كلذ ىف دمتعملا

 هلوق . ضصم ةدححومو aa ىبرخلا وه ةواد نب هللا ديعو « ةمجعمو مب ىمضوجلا وه ( ىلع نب رص انثدح )

 صوصخال ةيآلا مودع هيلع لد مي لمعلا ىلا ةراشال) هيف ناف « الا ) هللا دهعب نورتشإ نيذلا نا ۳ الع !وءرفا 0



۲۱€ 
 ريسفتلا باتک - ۵

 اذک ( ةرجمحلا قو تيب ف) هلوق ۰ اهوح و الا هذه ظعوب نیلا هيلع هجوتت ,ءذلا تا هفو « ال وز بيس

 قأطلا باسو(« باوصلا وه لرآلاو 0 وأب ۳ ةرجلا ف رآ تل ف و ةودوحو لیصال و « فاعمل واوب شک ال

 واولاف « ثا دح ةرجحلا فو تيب ىف داف ءاج ثح هتیاور ىف نكسلا نبا هيب افذح قایسلا ىف نأ لیضالا ةياور

 . نوثدحتي سان ىأ ةثاثم هرخآو ديددتلاو ةلمبملا مضي ثادحو « فوذء ادتبلا نکل ةيلاح ةلملا وأ ۰ ةقطاع

 راصف ةءاورلا نم ادتیلا طة ۰ نوثدحتي سان یبییلل ةرواجيا ةرجحلا ىف ناكو كيرلا ف اتناك نيتأرملا نأ هلضاحو

 لع . اعم ةرجملا فو تدبلا ف نيتأرملا نوک ةلاحتسا نم ارارف در د رتال ىلا وأ ىلإ راولا نع ىرارلا لدعف الكشم

 « تيبلا نم صخأ ةرجا نال « ماعلا لع ضاخلا فطع نم نوكيو ابجو هل نال ةدودرم ةلاحتسالا ىوهد نأ
 لعأ هلا و « ىليعامسالا ةياور ىف هلم تبث اذكو < ردقنلا نع تنغأف دارملا نغ تحصفآ نكسلا نبا ةياور نكل

 لا "الإ دبع ال نأ كتبو اننيب ءاوس ةلك ىلإ اریامت  باتکسا لهأ اي لق) بسا - [

 دصف : ءاوَم

 یاژرا "دبع ان دح دمت نب هللا دبع ینادح و ٠ ع ردم نه رماشه نع یموم نب يه ربا نشرح - ۳

 وبأ ىنثادح » لاق سارع نبا ىنثدح لاق ةبقع ْن 1 دبع نب نا ديب ىلربخأ لاق "یره زا نع "رمعم ان ریخآ

 ماشلاب انآ انيبف : لاق لاق « فا ل و یاب تناك ى تلا ة“دملا ىف ”تقاطنا : لاق ۴ ىلإ هيف نم نايفس

 ”همفدف « ىكرصن ميفع ىلإ "هتفدف هب ءاج یلکدا 0 ناكو لاق « لفرد ىلإ ب ”ىنلا نم باتکب ءیج ذإ

 : اولاقف ؟ ین هنأ ممزب ىذلا لُج را اذه موق نم ”دحأ انهاه له : لق ره لاقف لاق . لقره ىلإ یرصب مع

 نم ابن برأ کٹا : لاقف « هيدي “نيب انساجأف « لق ره ىلع اناخدف « شرف نم رف ىف ”تيعثنف لاق . من

 امد مث . یناخ ىباأ اوساجأو هيدي نيب ینوسلجأف . انأ تلقف : نایفس وبأ لاقف ؟ ين هنأ مز ىذلا لجراا اذه

 : نایفسوبآ لاق . هوب ذكف ین ذك ناف « ین هنأ مزي ىذلا لّجرا اذه نع اذه لئاس ی] مل لق“ : لاقف هنامجرتب

 انيف وه : تلق لاق . مكيف هبسح فيك هم : هناحرتا لاق مث .تبذکا بذكلا يلع اور: نأ الوا هللا او

 لوقي نأ لبق بذ لاب هنومهمآ منک لف : لاق ۰ ال تاق : لاق ؟ "ال هئابآ نم ناك لبف : لاق . بّسَح وذ

 وأ نودیزب : لاق . موافهض لب : تلق لاق ؟ مؤافمُض مأ سانلا "فارشآ همی : لاق . ال : تاق ؟ لاق ام

 ؟ هل ةطخّس هيف لدي نأ دعب هنيد نع مهم دحا دتر له : لاق . نوديزت لب ءال : تل لاف ؟ نوصقني

 نوت : تلق لاق ؟ هایا کات ناك فیکف : لاق ۰ ممن : "تلق لاق ؟ هومتلتاق لبف : لاق . ال تلق . لاق

 ىذه ىف هزم نو ¢ ۷ اف : لاق ۱ ردع لهب ۳ لاق . هم 2 ایم ٤ الاجس هو انتی برملا

 لوقلا اذه لاق لمف: لاق . هذه ريغ ايش اهيف لخدا ةلك نم ینتکمآ ام هاو لاق . امف مناص وهام ىردنال ة دلا



 ثيدحلا ٩00۲ ۳۵

 « بح وذ کیف هلأ تعزف کیف هبس» نع كئاأس ىنإ 4 لق : هناجرتل لاق ال : تاق ؟ هلبق ثدحأ

 نم ناكول : تلقف ؛ال نأ تعزف ؟ كالَم هئابآ ىف ناكل ه كتلأسو . اهموق باسحأ ىف تعبت لسارلا كلذكو

 موم مؤافعض لب تلقف ؟ مهفارشأ مأ مژافعضآ هعابنأ نع كقلأسو . هئابآ تلم بطب لجر تلق تام هلابآ

 نكي ملهنأ تفرمف ءال نأ تعزف ؟ لاق ام لوقی نأ لبق بذکساپ هنومهست مثكل ه كدلأسو . لشرلا عابتأ

 لدي نأ دمب هنيد نع مهنم دحأ درب له كتلأسو . هللا ىلع بذکسیف بهذي مث سايلا ىلع بذكلا عاديا

 ؟ نوصي مأنوديزب له كلأسو . بواقلا ةشاثب طلاخ اذإ ناءالا تالذک و ءال نأ تعرف ؟ 4 ةطخّس هيف

 فوکسف "هودداتاق نأ تعزف ؟ هو دلتاق له كناأسو . 2م یتح ناعالا تاذکو «نودیز مهنأ تعزف

 كاتلأسو . ةبقاملا "هل نوكس مث لب لساراا تاذکو « هنم نولانتو کدم لات الاعس هنیب و مكتبي برا

 تعزف ؟ هلبق لوقلا اذه "دحآ لاق له كلامو . ردغتال لسا كاذکو « ردنیال هنأ تعزف ؟ ردنب له

 ؟ کی مع : لاق م لاق . رق لوق لوقب ما لجر تلق لبق دحآ لوقا اذه لاق ناك ول تلتف « ال نأ

 لعأ تنك دقو « ىن هناف اح هيف لوقتام كيب نإ : لاق . فاقملاو لاو ةاكز او ةالصلاب انّرمأي : تلق لاق

 نع تلسفل ”ءادنع تهك ولو « هءاقا تببحأل هيلإ نماخأ ينأ ما ینا ولو fie ”هنظأ كأ و « جراخ هنأ

 نم راارثا عب » : هيف اذاف « ءأرتف يو هللا لور _باتكبام مل لاق . دق تحنام هکام نفلبیلو « هيءدق

 ةكوفدأ یناف "دمب امأ . ى دملا مسجلا نم ىلع "مالس . مورلا يطع لف ره ىلإ « هللا لوسر دمع نم. مح رلا

 ٠ نييسيرألا من كيلع ناف تيوب ناف . نیتارم ةكرجأ هللا كن 'ميسأو ر رسا. مالسإلا ةياعد

 ( نولسم انأب اودبشا  هلوق ىلإ - هللا الا دبمنال نأ تیب و انتي ماوس ةلكىلإ ا ولام” باتکلا لهأ ايو )

 یبادصال تلقف :لاق . انج رخأف انب رمأو « طلا رثکو « هدنع تاوصالا تعفترأ باتكسلا ةءارق نم عرف امف

 هللا لوسد رمأب انةوم تاز اف . رفصألا ىنب كنم هفاخي هنإ , شبك یی نا ”رمأ ريأ دقل : انج رخ نيح

 لاقف 4 راد ىف مه موأزلا هاظع لق ره اعدف : ئرهثزلا لاق . مالسألا لع هللا لخدأ یتح ”بظيس هنأ ظا

 رج ةصوحت اوصاف لاق ؟ککنام كسل تبي نآو «دبألا رخآ نشر او حالفلا ىف کل له « مولا رشسم ا

 ىلع مست دش تاربتخا ام ین: لاقف مهب امذف . مهب ىلع ؛ لاقف تقلغ دق اهودجوف باوبألا ىلإ شحووا

۳ . 3 2 ۶ 
 « هع اوضرو 4 اودجف : خبيحأ یذلا کنم ار دقف «کیید



 یزاغلا باتک- 56 ۳۱۳۹

 اذک ( هللا الإ دبعن ال را نیب و اننیب ءاوس ةلک ىلإ اولاعت باتکسلا لمآ اي لق ) ىلاعت هلوق باب ) هلق
 وهو امبيف راب هريغلو  بصللاب رذ یل اذك ( ادصق ءاوس) لق . « ةيالا کنيو » رذ یالو « رثكالا
 یرصبلا نسحلا ةءارق یهو بصنااب ذا وشلا ىف *یرق دقو ( ءاوس ةلک ىلإ إل هلوق رس هنال « ةباکلا ىلع ربظآ
 « لدتعلا طسولا : ةلموملا نوکسو فاقلا حتفپ دصتلاو . ءاوتسا توتا ىأ : ردصاا ىلع بصتنا : ىفوحلا لاق

 نب عیپرلا قيرط نم مها> ىبأ نباو ىربطلا هجرخأ اذکو ٠ لدع ىأ ( ءاوس باک ىلإ إل هلوق ىف ةديبع وبأ لاق
 دارملا نأ ةيلاعلا ىلأ نع جرخأو . دوعسم نبا ةءارق ىلإ ءارفلا اهبسنو « هلثم ةداتق نع ىربطلا جرخأو < سن

 ايش هب كرشن الو هللا الإ دبعن ال نأ ) هلوق هنمضت ینلا ةبالا قايس لدي كلذ لعو « هللا الإ هلإ ال ةماكلاي

 ىلع ةملکلاو « هللا الإ هلإ ال یهو قدما ةءلك تحت لخاد كلذ عج ناف ( هللا نود نم اب ابرآ اضءب اندعمب ذختي الو
 ةوق ف تراصف ضءبب طبترا امضعب نال تاماكا ىلع ةماکسلا قاطتف « ةغالا ىف غنت اس كلذو « مالك-لا ىن, اذه

 نايف ىبأ ثيد- فنصاا ركذ مث . مالکلاو ةملكلا نيب مهقير فت ىف ةاحنلا حالطصا یفالخم « ةدحاولا ةماکلا
 هتدروأف . كانه هذاريإ ردقي لف دابجلا ىلع هحرش ةيقب تلحا و « ىحولا ءدب ىف هتحرش دقو « هلوطب لفره ةصق ىف

 ىلإ لقي مل الإ ( ىف ىلا هيف نم نايفس وبأ ىنادح ) هلوق . قاعنصلا فسوي نبا وه دانسالا لوأ ىف ماشهو . انه

 اقلعتم ثيدحنلا لعج كلذلف ؛ باوجلا ىلا جاتحا اذإ هرج ثيحب هيلا ءافصالا نم انکمتم ناك هنأ ىلإ ريشي ینذآ

 نآ نع سابع نبا ةباور نم هلك ثيدحلا نأ ىلع تاياورلا رثك | ىفتأو . هنذأب قلعت اإ ةقيقحلا ىف وهو « همغب

 هلوق ىلإ سابع نبا نع ثيدحلا لوأ رک ذ هناف داهجلا ف ىرهزلا نع ناسیک نب خاص ةياور نم عقد ام الإ نایفس

 سابع نبا لاق « هنع مآل هموق نم ادحآ انهه ىل اوسقلا هأرق نیح لاق ب ها لوسر بانك رصيق ءاج الف »
 « ىرهزلا نع دم نب ديلولا ةبآور نم ىلعي ىنأ دنع عقو اذك . ثيدحلا « ماشلاب ناک هنآ نايفس وبأ یربخأف
 وبأ ال سابع نبا وه « خلا ةيحد ناكو لاق » هلوق نم انه عقو ىذلا « لاق » لعاف نأب رعشت ةلصفملا ةباوزلا هذهو

 نوكسو ءارلا حتفو ءاملا ركب ( لقره ) هلق . نايفس وبأ وه « دحأ انه له لقره لاقو لاق » لعافو « نايفس
 مساوهو « فاقلا رسك و ءارلا نوکُ ةغللا لهأ نم دحاو ريغو ىرهوجلا ىحو « تاياورلا ىف رومشملا ىلع فاقلا

 : هريدقت فذح هيف ( لقره ىلع انلخدف شیرق نم رفن ىف تيعدف ) هلق ٠ ةمجمااو ةيبلعلل فرصني الف فرع ريغ
 امابق فوذح ىلع ةلادلا یهو « ةحيصفلا ىمست ءافلا هذمو . انخدف نذافانا نذأتساف « هعم انهجوتف « هلوسز ان ءا
 ةحاصل اب تفصوف اهب ملك لا ةحاصف ىلع لدن اهنال ليقو . اهلبق امع امح اصفإل ةحيصف تيم ءاهدسعب ال بیس وه

 سیل و « هنيمب هيل لسرأ لقزه نأ قايسا رهاظ نإ مث . خملب مالك ىف الإ عقت ال اذه و , یزاجنا دانسالا ىلع
 ضعءبب رصيق لوسر اندجوف : نایفس وبأ لاق ه دامبا ىف عقوو . شرق نم دجوب نم بولطاا ناک امتلو . كلذك

 لقرهوه رصيقو ‹ ةزغ ضعبا اب دارملا نأ ىحولا هدب ىف مدقت و « ءايلي] ىلإ انمدق یتح یاہو ىب قاطناف « ماشلا

 ةاور قو « ءايلياب وهو هوتأف » ظفاب ىحولا ءدب ىف مدقت ( لفره ىلع اناخدف ) هلوق . هيقل رصيقو همسا لقرهو

 نيب انسلجاف ) هلو . بوصأ لوالاو ‹ میکنم عم مورلا دارلا نأ ترجوو تلكشتساو « ءايلياب مو د كانه
 هيدي نيب ىقوسلجأف .انأ تلقف : نافس وبأ لاقف ؟ ین هنأ معزب ىذلا لجرلا اذه نم اس برأ 3 : لاقف هيدي
 « نامجرتلاب اعد مث « نامجرت ريغب الوأ مریطاح لقره نأ ىضتقي اذهو ( هنامجرتب اعد مث ۰ یناخ فا اوساجأو



 ۳۱۷ ا
 مث هلوف نأب فالتخالا اذه نيب عمجيف «غا ابسن برقآ مهيأ مهلس , هناجرنل لاقف و ظفلب دما ىف عقو نكل

 نامجرتلا نأكو « رخل هبلط ىف لسرأف ای اخ ناك هنأ دارملا نأ ال , نارفس یا بنج ىلا هسلجأف ىأ « هناجرتپ امد

 دارأ ىذلا لاح هل ررحت الف « لوألا لاؤسلاب لقره مهبطاخم ؛ مج اعالا كولم ةداع هب ترج اک سلجا ىف اففاو ناک
 ال اذه ىلعف ةغلب ةغل رسفي نم ناجزاا و « دارأ اهب هلع ريميل هيلا سولجلاب نامجرتلا ىمأ ةعامللا نيب نم هبطاخم نأ

 . ظفلب اظفا رسفي ىذلا هنأ فرعيلف كلذ نامجرتلا ىنعم یضتقا ناف « ةحضاو ةملكب ةبيرغ ةسلک رف نمل كلذ لاقي

 مجو نم وه لبق مث . اقافتا ةدئاز هنونف لوألا ىلعو « ررشأ ىتاثلاو ؟ برعم وأ ىبرع وه له فلتخا دقو

 هن أك مالکلا قلي ىذلا نأ مجرلا نم هن وكب جوبو « ةداز اضيأ ءاتلا نوكست ىتاثلا لمف ٠ مجرلا نم لیقو « نظلا

 هژدبم اس برقأ fı ۱ و دقتلاو ةيئادتبا ابنك نم ( لجرلا اذه نم ابذ برقأ ) هلو . هيلا هيقلي ىذلا قي

 ىلا هدابجلا ةباور قو « لجرلا اذهب » یحولا ءدب ىف ىنلا ةياورلا ىف نأ هديؤيو ءابلا نم ىه وأ « لجرلا اذه نم

 لضفلا و (ديرولا لبح نم هيلا برقأ نح وآل ىلامت هللا لاق یاب ىدعتي برقأ ناف امیف ناكشا الو « لجرلا اذه

 هلق ۰ ةلق عم ةياغلل اهدودو تبث دقف ةياغلا ینعع بابلا ةياور ىف نرکی نأ لمتحو ؛ هريغ نم هريدقت فوذح هيلع
 هب اال لق : هن اجرت لاقف ور یدقاولا دنعو <« صخأ ید « قدك دنع « دابجلا ةيادر ىف (ىلخ ناوصا اوسلجأو )

 دبعلا برقل برقا ةراشإ هيلا راشا ( لجرلا اذه نع ) هلوق . « لاق نإ ابذك هيلع اردرا هیفتک دنع متلغج ام]

 لاق» ةصقلا هذه ىف ةدايزلا نم ىح نبا دنع عقوو . هنادامم ىف عيملا كارتشال مهنامذأ ین دوهعم هلال أ هركذب

 . « كلذ ىلإ تفتلي ال لمجل ؛ كغلبام نود هنأش نإ : لوقاو هرمآ رفصاو هنأش ىف هدهزآ تلم : نايفس وبأ
 نأ ةداعلا ترج الو . كلذ كدا لوقب :هناجرتل لاق ىأ « دیدشتلاب (هوذکف ) فینختلاب ( ییذک ناف ) هل

 دم لاق . اهدارأ ىلا ةحلصلا كلذ ىف لقره محل نذآ « ممل امارتحا بیذکشااب ابيف دحآ هجاوب ال رباك الا سلاجب
 « ثيدحلا ینقدصو ثيدحلا ىنبذك لوقت « قدص لثم نيل وعفم لا ىدعتي فینتلاب بذک : ىميثلا ليعامسا نبا

 بلا رف نم اهو. نحباو لوغقم ىلا یتش ديدنالاب بنکو (قحلاب ابژرلا هل وسر هللا قدص دقل ) ىلاعت هقا لاق

 زمهلاب ( هللا ماو ) هلزق ء سكملاب انه مالاو « سكملاب و ةدابزلا بانت ةدايزلا نال بل الا ام تلا ظاف ال
 34 انه اذک (هبسح فيك) هلوق . لقني ىأ ةا حتفب (رثؤي) هلوق . تمدقت یرخآ تافل ايفو زما ریغب و

 رخافم نم ءراث هدم ام بسلاو. ءابالا ةبج نم ءالدالا هب لصح ىذلا هجولا بسنلاو ؟ « هبسن فک » اهريغ

 لاؤسلا نال لا سلا ىف ام ىلع دزب م هال باوجلا لکشتساو ,بسن وذو اهریغ ىف بس وذانيف وهو هل قو. ئابآ
 بس وذ انف وه : لاق هز أك ميظمتلا ىلع لدي نيوذثلا ناب بيجأو . كلذ؟باوجلاو« اس>وآ ابس هل نأ نمضت

 ةمجعملارسكب یهو قرورذلا ىف لا ؟ مكيف هست فيك تعا نبا باور 5 حقوو ۰ عیفر بسحوآ ريبك
 ءارلا و

 ىذلا اذه نع ىنثدح م رازبلا دنع ةمحد ثيدح ىفو . اس انالعا نم وه لاق هناك مانسلا نم ريمولا ىف ام ىلعأ

 هذه : لاق . دحأ هيلع لضفي الام بس> ىف وه لاق : عین هيسح فيك : لاق . باش : لاق؟وم ام مكضدأب جر

 ةياورلا نأ دیوت یهو نیونتلاب اذه كلمو « هئابآ نم ١ ینمیمشکلا ةياور ىف ( كلم هئابآ ىف ناک له ) هلوق . « ةيآ

 طاقساب هيف ذك (نوصقنب ما نودیز لاق) هلق . یضالا لعفلا طفلب تسيل كلم نم» ظفلب ىحولا هدب ىفةةباسلا

 مل م1 ( خا دتري له لاق ) هلوق . رعشااب هصخ نا افالخ اقلطم هزاوحي كلام نبا مزج دقو « مابفتسالا ةزمه
 ىرابلا حف * مل ج۷۸ حم



 ريسفتلا باتک - 6 ۳۹۸

 روظي الو مهضعب دترب دقف « صةنلاو دادن رالا نيب ةءزالم ال هن ال لا قلا اذه نع نودیز لب هلوقب لقره نذتسي

 ةريصب ىلع .ىثلا ىف لغد نم نأ ديرب ( هل ةطغس ) هلو . الثم دتر نم ةلق و لخدب نم ةرك رابتعاب صقنلا مهيف

 م درا نم لاح لمح اذه لعو « ةعرسب لزازتپ هتاف هباق مص نم كلذ نكي مل نم فالخم , هع هعوجر دعبي

 هناف « شحج نب هللا ديبع وهو ةبيبح مأ هتنبا جوز هروص مويفو < ممركذ ىلع نايفس وبأ جرعي ملاذلو ء شيرق

 « هدعب ةبيبح مآ الو ىنلا جوزتو « هتينارصذ ىلع تامو ةشبحلاب رضنت مث هتجوزب ةثبملا ىلإ رجاهو لسا ناك

 جرعي مل كلذلو هنم كلذ نوفر مي شيرق نم هريغو نايفس وبأ ناكو , ةريصب ىلع مالسالا ىف لخد نكي مل نم هنأكو

 عوجرلا دادترالاب دارملا وأ , دعب هيفو رصنتلا نم هل عقو ام هوفرع اونوكي نأ لمتح و « وبذكي نأ ةيشخ هيلع

 ةيحد ثيدح ىف داز. كلذ هل عقو نم ىلع نايفس وبأ علطی مو , شحج نب هللا ديبعا كلذ عقب ملو « لوألا نيدلا ىلإ
 مپیلا لاتقلا ءادتبا بسن (هومتلناق لبف ) ِهْلوَق . « معن لاق ؟ هيلا نرعجرب له ملا هب اما نم جرخ نم تبار ه

 ىح لاتقلاب هموق أدبي ال ىنلا نأ ىلع هعالطال وأ . همارتحا ىلع ةظفاع هيلا لاتقلا ءادتبا بسنیف کلتاق لقب لو
 ؟ كاتا اذإ بکن له ه ةيحد ثيدح یفو . هنيد نع عوجرلا ىلا ىعدي نم ةيمح نم ةداعلا نم هفرع ال وأ « هولئاقي

 یا نيب هلتاقلا تعقو ( هنم بيصأو انم بيصإ ) هلوق ٠ « ةيآ هذه , لاق « هومزهو مهمزیف موق هلئاق دق : لاق

 ردب ىف نيكرشملا نم نوململا باصاف « قدنخلاو دحأو ردب : نطاوم ةثالث ىف ةصقلا هذه لبق شيرق نيب د يقلب
 و « هنم بيصلو انم بيصي نايفس ىنأ لوق حصف « قدنخلا ىف ليلق سان نيتفئاطلا نم بيصأو « دحأ ىف هسكعو
 » ايف عناص وه ام ىردنال ةدم ىف هنم نحو » هلوق ىلع هين اک اهیلع هبني مل ةسيسد هيف نأو همالک بقعت نم بصي

 5 یحولا هدب یف هيلا ترشأ 3 ىنلا ظفل نم اذه همالك لثم تد؛ دقو ایش ةصقلا هذه ف سدي م هنآ قلارو

 هيضتقي اع با وج لک نع باجاو , تعقو ام بيترت ىلع ةبوجالا و ةلثس لا ركذ ( مكيف هبسح نع كتلأس ینا هلو

 قداما اب هآرقتسا ام ضعبلاو « بتکلا نم هفقلت ام شخیلاف : عيمجا ىف ةوبنلا تامالع توبث عيحلا لصاحو , لاحلا

 هلوق یهو ةدحاو امنم فذح هنأ ليادب « یوارلا نم وهو ,بیترتلا ةشوشم ةبوجألا ةداع) یحولا هدب ىف عقود
 ةيقب ىلا « كرمأي مب و هلوق فاضأ هناف « نيعضوملا ىف ام هيف تفااخ ءىش دابجلا ةياور ىف عقوو « حلا هومتلتاق له »

 اهيلع بتر امو ةبوجالا و ةلثسألا ةداعإ دعب ام ىلا « أ م ه هلوق رخأ هناف انه اماو « ةرشغ اس تلکف ةلئسألا

 دارا وأ « كلأس ىلا لقره نع ايكاح هل لق ىأ « كنا اس ىنإ ۔ نایفس یال لق ىأ هل لق هنامجرتل لاق و هلوقو
 لقره نوکی نآ دعب ال و « نامفم ۹ مالك لر دعا و لقره مالک دیر نامجرتلا نال < لقره ناسا ىلع كتلأس ىلإ

 نم ناك ول تلق ) لوق . مجاعألا نم كولاا ةداع هب ترج اک هموق ناسا ريخإ ملكتلا نم فن أي و ةيب رعلاب هقفی ناك

 « كلملا بلط ىف رذعأ نوكيا هدرفأ ( هيبأ كلم ) هيو . الوق سفنلا ثيدح ىلع قاطو « یسفن ىف تلق ىأ ( هئابآ
 ( طااغ اذإ ناعإلا كلذكو ) هلق . هزاجو هتقيقح نم معأ وه ام بالاب دارملا وأ « هئابآ كلم لاق ول ام فالخم
 انما تلق ) هلوق . کال ۴ « نيخ » باوصلاو مو « طااخم ىتح د ظفاب یحولا ءدب ىف ین ةياورلا نأ حجري

 ىلعو لعفا ةغيص ىلع مالا قالطإ ىلع هب لدتساو « حلا هللا اودبعا لوقي تلف » یحولا ءدب ىف ( حلا ةالصا اب
 لقره دنع ةفورعم تناك اهلك تراومأملا نأ هنم ذافتسيو « ةاورلا فرصت نم هنأ رهاظلا نال رظن هيفو « هسكع

 « ین ةقص هذهو ه دابجلا ةياور ىف عقو ( ین هناف اقح هيف لوقت ام كي نا ) هل . ابقئاقح نع هرسفتسي مل اذهلو
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 نه نيين اهبصآلا ةياور « لماما ىلامأ » ىف عقوو « ین وهلاقف » ةبيش ىفأ نبا دنع بيسملا نب ديعس لسم قو

 ةرصتتع ةصقلا ركذف ةرامتف مو هعم اسانو هذخأ ىرصب بحاص نأ نايف ىبأ نع هيبأ نع ةو رع نب ماشه قيراط
 ةسينك تلخدأف « معذ : تلف ؟ اهنيأر اذإ هتروص فرعت له قرخأف لاق » اهرخآ ىف دازو هيف امو باتكلا نود
 ةوبنلا لئالد » فو . هنود هنأ الإ ركب ىبأ ةروصو دمع ةروصب انآ اذاف یرخآ تلخدآ مث هرأ ملف دوصلا اپیف مهل

 ةي وطم ةرب رح هنم جرخأف بهذ نم لفق هيلع بهذ نم اطفس مه جرخأ لقره نا د فيعض دانساب « معن یال

 روص اهنأ ممل ركذف ء دجم ةروص هذه : انمجاب انلقف « دمع ةروص اهرخآ ناك نأ ىلا مريلع ابضرعف روص اریف
 اذه ىف ثعییس ابن نأ لعأ ىأ ( کنم هنظأ كأ لو ؛ جراع هنأ لعأ تنك دقو ) هلوق ٠ ال مهما هنأو ءايبثآلا

 « مهیف ءابينآلا ةرثكسا ليئارسإ ىنب نم هنأ نظر ناكدنأ حارشاا ضعب معزو . هسنج نييعت لعأ مل نكل « نامزلا

 جرخي ىذلا ىنلا ناب ةغاط یهو « تايليئارسالا نم ةيلع علطا ام ىلع ناك كلذ ىف لفره دایتعا نال رظن هيفو
 ىف (هءاقل تببحا] ) هلوَق ٠ شيرق نم ىأ «مكنم هنأ نظأ نک ۱۸ » هلوق لمحیف « ليعامسا دلو نم نامزلا رخآ ىف

 دنع هو , ةصاخ سم ةياورل امن نكل ضايع اب>جرو « تفلك:: ىأ ةمجعمو محي « تمشجتا » ىحولا ءدب

 « كلذ ىف ةقفلا تبكتراو هيلا لوصولا تفلکت یا « هءاقل تمشجتل » هلوق : ىوونلا لاقو . اضيأ ىراخبلا

 ءاقب ىف بغرو هكلمب حش هناکل « ىنلا ةفض فرع هنآل اذه ىف ل رذع الو :لاق . هنود عطتقأ نأ فاغأ ینکلو
 .یش ىف رأ و ۰ لاق اذک : مالسالا خيش اش لاق« ىراخيلا حصص ىف هب أامرضم كلذ ءاج دقو . اھر اف هتساير

 دنع ثيدحلا رخآ ىف عقو ام ىنع یوونلا نأ ىل روظي یذلاو : تاق . كلذ ىلع لد ام ىراخبلا ف ثيدحلا قرط نم

 یل اقم تلق ین د لاق لفرم نأ ىحولا .دب ىف اهرخآ ىف ناو « روطانلا نبا اهاكح یتا ةصقلا نم سم نود ىداخبلا

 نأكف «تببحأ ىذلا تیار دقف و بابلا ثيدح رخآ ىف دازو « تيأر دقف « کنید ىلع کندش اب ريتخأ انآ
 اعد مث ) هلق . هجرخأ ىذلا ثيدحلا ىف کلم حش  هلوقب ريبعتلا عقو دقو . لعأ هاو اذه ىلإ راشآ ىوونلا
 تلسل و هأرق نامجرتلا نوکر نأ لەو « باتکلا أرق ىذلا وه لقره نأ هرهاظ ) هأرقف 2 هللا لوسر باتکب

 « ”ىرقف 2ك هلال وسز باتكي اعد مش و ظفاب دابجلا ةياور ىف مدقت دقو « هب مالا هن وک ازا لقره ىلا هتءارق

 2 عقوو 8 رقف ةمب رعل اب ۱ رقي ىذلا نامجرتلا اعدف م ةصقلا هذه ىف یدفاولا دنع ىظرقلا بمک نب دمت لسم قو

 لاق يب هللا لوسر بانک رصيق ءاج الف د ها وأ ىف ناف « نيتم تعقو باتکلا ةءارق نأ هرهاظ ام دابجلا ةياور

 ین ماشلاب ناك هنأ نايفس وبأ ىريخأف : سابع نبا لاف , هنع مبلأ سال هموق نم ادحا انپه یل اوسآلا : هأرق نيح

 لقره نأ ىل ربظي ىذلاو «”ىرقف لس هللا لوسر باتکب اعد مث » لاق نأ ىلا ةصقلا ركذف «شبرق نم لاجر
 ۰ عيمجا ىلع باتكلا ةءارقب سا ةءاجأو هلام و هعم عز نايفس ايأ رخو هموق عح ال مث الوأ هسفنب هأرق

 اموتخ ناك لب ینلا باتت نال باتکلا ناونع أرق یا «هأرق نيح لاقف » الوأ هلوقب دارملا نوكي نأ لمتحو
 نم نأ لاتحالا اذه ديؤيو «ین هنأ معزب ىذلا لجرلا اذه نع لاسي هنإ لاق اذهلو « هللا لوسر دمع همتخو همتخم

 ف هنيعب اذهو « ائبش هب اوكرشت الو هللا اودبعا لوقي : نايفس وبأ لاقف ؟ گرمای م » لقره لوق ةلئسألا ةلمج

 ةغاابم ايناث هنع لأس نوكي نأ لمتع معن « ايناث هنع لاژسلا ىلإ جاتحا ام الوأ هأرق لقره ناك ولف « باتكلا

 هيفو « لاتقلا لبق مالسالا ىلا مژاعدو رافکلا ةبتاكم زاوج اهنم « دئاوف ةصقلا هذه ىف : ىوونلا لاق « هريرقت ىف
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 ملالإو دحاولا ربخم لمعلا بوجو اهنمو . بحتسا الإ و« مم اتق لبق مهراذنإ بجو ةوعدلا هتفلب نف : ليصفت
 هيف اذاف ) هل . هفدصب نئارقلا تماق اذا طب لمعلا بوجو ابنمو . ةدئاف هدحو ةيحد عم باتکلا ثعب ىف نكي
 هيلا ثوعبملا ناک نو ميحرلا نعرلا هللا مب بشكلا ريدصت بايحتسا هيف. : ىووذلا لاق ( ميحرلا نمرلا هللا مس

 ءاج اک نا ركذي ىأ « عطقأ وبف هللا دمح هيف ادبي ال لاب ىذ ىمأ لک هريره یبا ثيدح ىف هلوق لمحو . ارفاک
 نم لاب اذ ناك باتكلا اذهو : لاق . هللا دمو < هللا مدبب « هللا رك ذي : هجوأ ىلع ىور هناف ۱ ىرخأ ةاور ىف

 هحيمصو ةناوع وبأ هجرخأ هيلا راشأ ىذلا ثيدحلاو . ىهتنا ةلمسبلاب لب دملا ظفلب هيف أدبي لو ء ماظعلا تاموملا
 نم كلذ ادع امو « هللا دم ظفلب هيف ةروپشالا ةياورلاف هتک ريد” ىلعو , لاقم هدانسإ قو اضيأ نابح نبا هحمصو

 هب ديرأ نكل اماع ناك ناو ظفلا مث . ةيهاو دين اسب ثددحلا قرط ضعإ ىف تدرو ىوونلا اهركذ ىنلا ظافل ألا

 اهئادتب اب ةيفرعلا الو ةيعرشلا ةداملا رحت لف تالسارلا امأو « ةبطخلا مدقت ىلا جاتحت ىلا رومالا یهو صوصخلا

 ةداهش اميف سيل ةبطخ لک د ظفاب اضيأ ةريره ىلأ ثيدح نم دواد وبأ هجرخأ ىذلا!ثيدحلا ريظن وهو « كلذب

 هيف أدبب اهضعبف ةمبما رومالا ةيقب فالخم «ةبطخلاب صاع دمشنلا طارتشا و ملا ءادتبالاف « ءايذجلا دملاكى بف

 صوصخع ركذلا نم ظفلب ایم و « ةحيبذلاو عاجلا لوأ ىف اک طقف هللا مسبب امضعإ و « تالسا راک ةمات ةلمسبلاب

 وهو « ةلمسبلاب لب دملاب ةءادبلا اهنم دحاو ىف عقب ملف مريغو كولدا ىلا قلي ینلا بک تمج دقو , ريبكشلاك

 امو نآرقلا بنجلا ةءارق زاوج ىلع باتکلا اذهب فنصملا لالدتسا ضیا ىف مدقت دقو . ءا هللاو هتررق ام درؤ

 ةداعإلا نع ىنغأ امب هيلع درب امو ودعلا ضرأ ىلإ نآرةلاب رفسلا زا وج ىلع هب لالدتسالا دامجلا ىف اذكو « هيلع درب

 نابلس دعب هریسآ 1 پاتک اذه : لاق باتکلا أرق ال لقره نا » ةبيش ىبأ نبا دنع بيسملا نب ديعس لسم ىف عقوو

 . باتکلا له رابخأب املاع ناک هنآ هانمدق ام ديؤي اذهو ؛ ميحرلا نحرلا هللا مسبب ءادتبالا ديرب هنأ دك« مالسلا هيلع

 نأ ىلإ ةراشإ هيفو «هلوسرو هللا ديع نب د# نم , دابجلا فو ىحولا هدب ىف عفو ( ےب هللا لوسر د نم ) هلوق

 هيع دنام نالظر ىلا ةراشا هيف نأکو ؛هّللأ دبع ماب نورقم كلذ عم م هللا ىلع قاخلا مركأ اوناك نإ و هللا لسر

 وخأ بضغ مورلا ميظع ىلا هللا لور دم نم أرفال "یراقلا نآ ىنئادملا ركذو . مالسلا هيلع ىميع ىف ىراصنلا

 كنا: لقره لاقف « مورلا بحاص كامسو هسفنب أدب : لاقف ؟ كلام : لقره هل لاقف « باتکلا بذتجاو لقره

 قدص دقل و ؛هسفنب أدبي نأ قحأل هنإ هللا لوسر ناک نل ؟ هيف املعأ نأ لبق باتکب ىرأ نأ ديرتأ «ىأرلا فيعضل

 نع دادش نب هقا دبع قيرط نم هدنسم ىف نايفس نب نسحلا جرخأو . مهكلامو ىكرلام هاو « مورلا بحاص انا

 طيس قرزأ رجأ هل خأ نا هدنعو د پاتکلا هتيطعأف هماع تمدقف « لقره ىلا تاك 22 یا ىنثعإ د ةيحد

 : لاقم هسفنب أدب هنآل : لاق ؟ مل : رصيق لاقف , أرقن ال : لاقف قرن هيخأ نبا رخن باتكلا أرق الف ءسأرلا

 لدبلا ىلع رجلاب یظع (مورلا یظع لقره ىلإ) لوق . « باتكلا ارقف ارقا : لاق . مورلا كلملةي لو مورلا بحاص

 (دعب امآ) هلو ۰ اهيلع ةسايرلا همدقتو مورلا همظعت نم دارال و  صاصتخالا ىلع بصنلاو عطقلا ىلع عفرلا زوو

 ةملكلا هذه ةءاحصلا نم ىور نم ددع ىلإ ةراشالا ,دعب امأ ءاشلا دعب ةيطخلا ىف لاق نم باب» ىف ةعمججا باک ىف مدقت

 كلذ صخ ال هيويدس : انه لوقأو . ۔یش نم نكي امم دم امأ ىنعم نا : لاق هب ويس نأ كانه تاقأو < امج وتو

 « مالكلا رثك أ ىف ةمزال ءافلاو « قلطنف هللا دبع امأ لثم ىف هلاق ءازجلا ىنمم هيفو امآ هلوأ مالک لكلب دعب اما انل وقب
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 مب وهف ءادتبالا امأ ريدقتلا ناب باجأ مث ؟میسقلا نيأف لیصفتل اما تلق ناقد ىامركلا لاق . دان وهو فذحتدقو
 هنكل « لوبقم هبجوت وهو . ثيدحلا ىف ركذ ام وهف هب بوتكملا امأو « خا دم نم وهف بوتکللا امأو « هلل
 ليقو « مالسلا هيلع دواد : ليقف الق نم لوأ ىف فلتخاو . نيمالكلا نيب لصفلا اهانعمو « عضوم لک ىف درطيال
 نا «ىنطت اردلل كلام بئارغ » قو . نايحس ليقو « ةدعاس نب سة ليقو « ىؤا نب بعک ل يقو « ناطحق نب برعي
 نا انلق نإو « اةلطم اماق نم لوأ بوةءيف ليعامسإ ةيرذ نم ناطحق نا اناقو تبث ناف . اهلاق مالسلا هيلع بوقعي
 مالسالا ف لخد نمل ةداشب هيف ( مست سا ) هلوق .لعأ هئا و « اح اق نم لوأ برغيف مالسلا هيلع ميهارب] لبق ناطحق
 هللا كت وب لأ لوق وهو رخالا اب صتخ ال هنأ (ک ‹ لفرم صتخم ال كلذ نأب ارابتعا تافالا نم لسي هنأ
 دحأل ةي وقت هيف ( كني لسأو ) هلق . سم دمحم, نمآ مث هیبنب انمؤم ناك نم قح ىف ماع كلذ نال , نيترم كرجأ
 یف دقتمآ ال ىأ الوا لا هلوق نوكي نأ لمتحو « اديك أت لسأ داعأ هنأو « یحولا ءدب ىف نيمدقتملا نيلامتحالا
 «نيترم كرجأ هللا كت ید كلذ دعب لاق كلذلف « مالسالا نيد ق لخدا ىأ اینا لسأو , ىراصنلا هدقتعت ام حیسلا
 نم ىلع مالسلاو » هلوق ىف وطنم كلذ نكس « ةلاسرلاب مس ىنلل ةدابشلا ىلإ هناعدب باتنکا ىف حرصي مل : ( هيبنت )
 . نيتدامشل اب رارقالا نمضتي كلذ عیه ناف « لسا » هلوق قو « مالسالا ةياعدي كوعدأ » هلوق فو « ىدملا حبت

 یکحو « ءارلا دیدشتب دمتعم لصأ ىف كانه هتدجوو « ىحولا ءدب ىف هحرشو هطبض مدقت ( نييسرالا مثل ) هلو
 : ىلارعالا نبا لاق « ةدحاو ةيناتحتب «نيسيرالا » ىرخأ قو « هريغو «قراشملا د بحاص اضيأ ةياورلا هذه
 ديدشتلابو فيفختل اب : ىرهزالا لاقو «سيرإ ومآ سرؤ ديدشتل اب سرأو «سيرأ رو فيفختل ا سرأو شرا

 اوناكنإو مآب اويلعأت ةغانص لها مورلا لهأو « اسوجب اوناكو ةحالف لمآ داوسلا لهأ ناكو « ةيماش ةا راک الا
 هريغ يحو . هرکذ مدقنب 1 رخآ هيجوت اھو . ىهتنا سرجا 1 مالا نم اونءؤب م نإ ele ناف پاتک لهأ

 ‹ ىسيع نادل ةفلاخم ءايشأ ميد ىف عدتبا ىراصنلا همظ ت ناك لجر سيرأ نب هللا دبع ىلإ نوبسنب نييسيدالا نأ
 نأ مز> نا رکذو . نییسیرالا ما لثم كيلع ناف : اذه ىلع ريدقتلاف « هولنقف ین مويلا ثعب موق نم هنا ليقو
 ماد نوربظي اوناك ام و اليلق اوناك نييسيرألا نأب مهضعل هدرو'؛ لقره کام لهأ اوناك سيرا نب هللا دبع عابتأ
 ةياور ىف عقوو . لقنلا ف فزا# ال هناف « لصأ نع الإ مزح نبا لوق نظأ امو . ثيلثتلا نورك !وناك مهناف
 دْرَغ راک الا سرآلا € محلا » ىف هديس نا لاقو . ةزمحلا لیپسلب هناکو « هلوأ ىف ةينادحتب نيس ريلأ لیصالا

 ء نيب أرلا ىلع اص ثيدحلا ىف ینعلاو « عوبتملاو عباتلل لاقي ىآ < دادضالا نم هن كف , عاركدنع نيمآلاو « بلع
 عوبتملا دارملا ناك ناو « مالسالا ىف لوخدلا كرت ىلع كل عبباتلا مثإ لثم كيلع نإ یعااف عباتلا دارملا ناك ناف
 قلا ىلا ناعذالا مدع نم مهل عقو ام رابتعاب فعاض, نيعوبتملا مثإو « نيعوبتملا مثإ كيلع ناف لاق هنأكف
 . ادامقنا عرسأ مالو « بلغألا م ةمعرلا ةيقب ىلع نیحالفلا ركذب هين : ىوونلا لاقو . مهعابنآ لالضإ نم

 لوخد مالسالا ىف نیحالفلا لرخد نم مزلپ الف  ةريشءو ةوقو ةمارص هل نم نیحالفلا ريغ اباعرا نم نأب بقعتو
 ىوونلا دارم نأ رهظي ىذلاو . مالسالا خيش انخيش هبقمت اذک «نيقارلا ىلع ممركذي هبا هنأ حصر ىح اياعرلا ةيقب
 كعانتماب عنتما نم لك مثل كيلع ناك یصنتما اذا لو هز أك فا رطاا ةيقب ىلع فئاوطلا نم ةفاط ركذب هبن هنآ
 دارلا سیل « لاومالا باتک م ىف ديبع ىبأ لوق معن . هيلغ بقمالل هجو الف < نيحالفلاك تعامأ ول عطب ناكو
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 یوونلا مالک هب تررق یذلا ءرقتلا ىلع هب دارآ نإ « کاملا لهآ عیج هب دارملا لب طقف نبعارزلا نيحالغلاب

 نم نا اذهو < مدخلاو لوخلا مث نییسب رالا نآ اضرآ لمع وبأ ىحو . ضرتعم ومف الإ و « هداع ضارتعا الف

 نييسيرألا نأ اضيأ ىرهزالا کحو . هيلع كلملا محب نم ىلإ ةبسفل اب معأ وهام لوخلاب ديرب نأ الإ « هلبق ىذا

 نوک أي مهنكل ,نرعرزب امرشعلا نوجرخيو ةثارحلا مهتعانصو انزلا نومرحم و راذلا نودیمب اوناك نموجلا نم موق

 لمتعو ؛*ىراقلا ىأ (غرفاملف ) لوق ۰ مدق اک نييسيرالا مثل لثم كيلع ناف ثيدحلا یعف تبثآ اذهو . ةذوقوملا

 لقرحل هدعب ايفو هيف ريمضلا ناف ءهدنع » هدمب هلرق هديؤيو , هب حالا هن وكل ازاجم كلذ هيلا بسن و لقره ديرب نأ

 نيذلا تاوصأ تلع هتلاقم ىضق نأ الف » دابجلا ىف عقوو ( طذللا رثكو هدنع تاوصالا تءفترا ) هلو ۰ امزج

 نم هومبف امل ناكطغللا نأ لاحلا نعا رق نم فرعي نكل ءاولاق ام ىردأ الف « مباعفل رثكو مورلا ءامظع نم هلووس

 لوالا «سمآ» نأو ىحولا ءدب ىف هطبض مدقت ( ةديكح ىنأ نبا مآ سا دقل ) هلوق . قيدصتلا ىلإ هليم نم لقره

 لاق دقو . اضيأ مهمل ردکب ىور هنأ نيثلا نا کحو , ملا نوکسو ةزمهلا حتفب ىناثلاو « ملا ردكو ةزمملا حتفب

 « قاق هيفو ةفبک نأ نبأ ريك رثك دقل یعلا ريصي ننی « ريثك یا رک مث حتفب سآ عدو « درج و ىف عارك

 دّقا د نايفس ىنأ لوق هنمو  ةدايزلا ةكرب نذو لع ةىمأ لاق هناف ملا حب یاّلا ناب رمش ۱م یرشغ زلا مالک فو

 نأ ىل ربظي ىذلاو . هدرو هحرش ىف ندلا جارس مالسالا خيش اذخيش هلا راشأ اذكه . یبذا « دم سآ مآ

 ةرثاكلا نيتحتفب رمآلاو نيدحتفب أ اهردصم ناو ردك مث حتفب مآ یهو ىلوآلا ةظفللا ريسفت دارا امنإ یرشعرزا

 هذه )خا مهعمج مورلا ءامظع لقره اعدف یرهرلا لاق) هلو .لعأ ها و ةي املا هظمالا طيض درلو 5 ةداب زلاو مظعلاو

 ىف ماعد لقره نأ كانه نيب دقو « روطانلا نبا اهاکح ىلا ةصقلا بقع ىحولا ءدب ىف تءقو یا ةياورثا نم ةعطق

 جورخ ىلع هقنا م هباوج هءاجل ةيمورب ىذلا هبحاص بناکو سدقاا تيب نم مجد نأ دعب كلذو صعع هلة رکسد

 هیحاص ىلإ بكف صح ىلإ لقره راسف ىرهزلا لاق ريدقتلاو ةحبصف « اعدف » هلوق ىف ءاغااذ اذه لعو < 2 ىلا

 باہاا ثيدح داد اب ىرهزلا نع هتيارر نم « نإ نإاةريسو ىف عقو : (هيولت )۰ موزلا اعدف هباوج هءاجل ةيمورب

 « ٹیدح ىف ثيدح هیلد لخد هنا یل ربظي ىذلاو ‹ روطانلا نبأ نع ىرهزلا اهاكح ىتاا هصقلا ضعب نايفس یآ ىلإ

 اذهو : تلق « نامزلا كلذ كردا دق یراصنلا نم فقسا ىنثد» » لاق ىرهزلا نع باتکلا ةصق ىح هنأ هدیور و

 نع ةزمح ىلا نب بيهش لصف دقو« نايفس یا قيرط نم ىرهزلا اهركذ ام باک ةصقو ‹ روطاناا نبا وه

 « ةذاش قعإ نبا ةياورو ةظوفحا ىه هتياورف « نقتأو قع) نا نم قثوا وهو « اضاو الیصفت ثيدحلا ىرهزلا

 هلوق ۰ انه هتكردتساف كانه هركذ تاف نكل ۰ ىحولا ءدب ىف ثيدحلا ىلع مالكلا ىف ركذي نأ هيبنتلا اذه لحو

 افوخ كلذ عنصو ماع علطاف هالعآ ىف وه ناكو ناكم ىف مهعمج هنأ ىحولا ءدب ىف مدقت ( لاقف هل راد ىف موعمجل )

 فرع هنال «نامزلا رخآ ىلإ كام مودي ىأ (دبالا رخآ ) هل ۰ هلتف ىلإ اوردابیف هنلاقم اوركتي نأ هسفن ىلع

 هلق . كلذ مه لاقف هسفن ىلع نمآ هيف لخد نم ناو « اميد دعب نيدالو ةمالا هذه دعب ةمأ ال نأ بتکلا نم

 ام رسفي (تبیحآ یذلا کنم تیار دقف ) هلوق . لاقف مثودرف هريدقت فذح هيف ( لاقف مهب اعدف « مهب "ىلع لاقف )

 اوضرو هل اودجسف ) ه]ق ۰ هدعب اع كلذب نتکاو « تيأر دقف  هلوف لعارصتقم ىحولا ءدب ىف ارصتخ حقو

 ىذلا ناف . ةقيةح ض زالا مملیبقت ىلإ ةراشإ كلذ ن وكب نآ لمدعو « مولا دوچساا مهتداع نم ناک هن أب رعشإ (هذع



 ۳۳۳ هو - عنو ثيدحلا

 مهقرفت دنغ هب اومه اوناكامع مهعوجر ىلع ءانب هنع اوضر مهنأ قلطأ و « دجاسلا ةثيهك ابلاغ راص امير كلذ لعفي

 دقو « هيلا بوتکلا لبق بتاكلا مساب ةءادبلا : مدقت ام ريغ دئاوفلا نم ثيدحلا فو . ملعأ هقاو جورخلا نم هنع
 نم » هسفنب ًادیف نب رحبلا ىلع هلماع ناکو ىنلا ىلا بیک هنأ ىرضملا نب ءالملا نع دواد وبأو دوحأ جرخآ

 مت ەبتف ميكواممساب او دب مرکو لم ىلا اوبتكاذإ مجملا كولم ةداع تناك: نومیم لاتو « هللا لوسر دم ىلا ءالعلا
 « كلذك كلما ديع لاو « ةن واعم مداب دوف ةب واعم لإ بکر ع نا نأ ماكحألا ف یاہو : تلق . ةيمأ ونب

 ايلع هجو 2 ىلا نأ بناکلا ةلظن» نع فرعض دنا رازلا ددعو ( ةب واعم ىلإ تباث نب ديز نع ءاج اذكو

 دقو « امهنم دحاو ىلع بعي مف ب هللا لوسرب ادیف ىلع هيلا بتكو هسفنب أدبف دلاغ هيلا بةكف ديلولا نب دلاغو
 ةعبللا باتک ىف « دعب امأ » ىلع مالکسلا مدقت

 ( میلع هب - ىلإ - نوبحت امم اوقذتث یقح ربلا اولان نأ ) ساپ - ۵

 كلام نب اأ مس هنأ ةحلط ىبأ نب نا لبع نب "قاحسا نع كلام ىلإ دع لاق ليعامسإ شی هد غ٤

 تناكو « ءاحريب هيلإ هلاومآ تا ناکو « لزم ژنیدلا نام فك | ةحلط وأ ناك » لوقي هنع للا يفر

 "یتح كربلا اولانت نل تا زن امف . بيل امف هام نم ٌببرشِبَو املدي يقي هللا لوسر ناکو « دجسملا ةلبقتسم
 ( نوبح ام اوقفنت" ىتح ربلا ایا نا إل لوقي لا نإ هل لوسراپ : لاقف ةحلط وبأ مات ( نوبح امم اوقفت كل ١ ل 2 6 1 ۶ ۳

 ”ثيح هللا لوسراب امف «هللا دنع !هرخذو اهر وجرأ لل ةقدص اهنإو « ءاحريب "ىلإ ىلاومأ بحآ ناو

 نأ ىَرأىنإو تلقام تمم دقو . عيار لام كلذ « ميار “لام كلاذ ء مب : قي هللا ءلوسر لاق . هلا كارأ
 هللا دبع لاق ٠ « هلع ینیو هب راقأ ىف ةحلط وبأ اهَدَسقف . هللا لوسراي لعفا : ةحلط وب أ لاق ٠ نيب<رقألا ىف امام

 ۰ يار لام » كلام ىلع تأرق : لاق ىب نب یبع ىنث دح . « عبار "لام كلذ » ةدابع نب حورو فسوپ نبا

f00لاق هنع هللا "یضر سنأ نع هما نع یا دخ لاق * راصنالا ۳ دبع نب دع اشو —  

 « ائيش منم یل لم لو هيلإ برأ نو, "او نان العجل و

 فنصلا ركذ مث. « يلع هب ىلا د هريغلو . رذ ىبأل اذک ( ةيالا نوبحت ام اوقفنت ىح ولا اولانت نا باب هو
 . ن هللا دبغ لاقو ) هلوق .. فقولا ىف ثيدحلا حرشو , ةاكرلا ىف ابطرض مدقت دقو « ءاحريب ةصق ىف سنأ ثيدح
 ق الإ هيف اقفاوف هدانساب كلام نع ثيدحلا ايور نيروكذملا نأ ىنعي ( بار لاق كلام نع ةدابع نب حورو فسوب
 ریس ىف اهديوأ هز ايما دنع عقوو ,هنع فقولا ف فل ولا اماصوف فسوي نب هلا دبع ةاور اماف < ةظفللا هذه

 ترکذو « هنع ابلصو نمحأ نأ ةلاكولا ىف مدت ةدابع نب حور ةءاورامأو ؛ اضيأ فسو نب هللا دبع نع ةلوصوم

 انئدح ) هلوق . حرشلا عم ةيفاتحتلا وأ ةدحوملاب یار ىه لهو ةظفللا هذه طبض ىف كلام نع ةأورلا عقوام كانه
 . ةلاكولا باتک ىف هجولا اذه نم همايتب هقاس دق ناكو « هرصتخا اذك ( جاد كلام ىلع تأرق لاق ىحي نب ی



۳۳۶ 
 ريسفتلا باتک ۵

 اپلعغ : لاق سنأ نع ةمام نع ىبأ ىنثدح ىراصتالا هللا ديع ن دم انثدح » رذ ىنأ ريغل انه عقو : ( هییلت )

 هماهتب مدقت دقو « ثيدحلا نم فرط اذهو « ايش امم ىل لمي ملو ؛ امهنم هيلا برقآ انأو « بمک ن ىبأو ناسم

 هره رازبلا ىورف رع نا ةب الاب لع نگو « انه قيرطلا اذه لع ةييادلا ىزملا لفغأو 3 همحرش م فقولا ف

 اإل ی ال ولف « هللأ هجوأ ةزح یه : تاقف ةيمور ىل ةيراج ةناج ص نم ىلا ب>أ اًميش دجأ لف لاق 3 اهأرق هنأ هقيرط

 امج وزا هلل هتلعج ءیش ف درعأ

 ٠ 4 نیفداص منك نإ اهولت اف ةار ول اوت لف) بسا - 5

 ن هللا دبع نع ماا نع ةبقعأ ن یموم ايم دح ةر وأ ان لح رنا نب هاربا ی — £00

 "نولمذت فيك : مل لاقف ' اين دف 0 ساو مهم لر هلم ىلا ىلإ اوءاج دوبملا "نا » امهمع هللا یضر رع

 لاقف . ئيش اپف دجال : اولاقف ؟ مج را اروا ىف نودجنال : لاقف . اممم رضنو اممم هح : اولاق ؟ کنم ین نع ۱
- ۰ 

 : عم م اع ع هاج - أ ع. ل هر

 مج را یا نع هد عزبف « مجرا يآ أرقي الو اهءارو امو مدي "نوٌام أرقي قفطف « مجرلا ةْيآ ىلع هفك

 « دجسملا دنع اجلا 2 وم ثيح نم ابرق اج رف امهم مأف « مجرا ةنآ یھ : اولاق كلذ اوأر املف ؟ هذهام : لاقف

 « ةراجحلا امة «اهساع انيك اپحاص ”تيأرف لاق
 اينز نيذللا نيبد ومما ةصق ىف رمع نیا ثيدح هيف ركذ (نيقداص منك نإ اهولناف ةاروتلاب اوتأف لق باب )هلو

 هلوئو « نولمعت فيك » ىنممشكلا ةياور ىف « نولهفت فیکد ةياورلا هذه ىف هلوقو . دودلا ىف هحرش ىتأبسو

 یآ ةفيفخ مدد لم هما امبهوجو ف لعج ليقو 0 ما ءاملا امملع بک یآ ةلقم م م مې € امهممحت 0

 هريخا و . ىنيمشكلا اذک هلوأ ركب « اهساردم عضوق » هلوقو . ثيدحلا حرش دنع كلذ ىف ام ىتأيسو , داوسلا
 ( اولاق كلذ اوأر الف ) هل . هجوأ لوالاو « ةساردلا نم ةلعافلا نزوب فاآلا مدقت و هلوأ مطب « اهسرادم د

 « یک » یببشکساو « قمه مث ةحوتفم نون م ةنکاس مج ( أن ( هلوق ۰ امف دارفالاب ىنيمشكلا ةاود ىف

 زمه ريغإ نوذلا رسكو ةلمهملاب

 ( سانلل تّجرخأ ةم رع تك ) بسا - ۷

 هنع ها "یضر ةربره یا نع مزاح یآ نع ور :نایفس نع "فسوب نب دمع شی — ۷۷

 احدی یتح مهقانعأ ىف لسالسلا ىف مهم نوتأت « سانلل سانلا ريخ : لاق ( سانا تج 2ا م و منك 2

 ىف مدقت دقو ؛ عوفر ريغ اهريسفت ىف ةربره ىبأ ثيدح هيف ركذ ( سانلل تجرخأ ةمأ ريع منك باب ) هلق
 ىف هلاغدال یعم ال فوقوم اذه : لاقف یراخبلا بقعل نه لوق ذرب وهو « اغوفرم رخآ هجو نم دابجلا رخارآ



 ثيدحلا 40۷ ۰ 1۵۵٩ ۳۲۵

 اذه یوس ىراخبلا ىف هل ام « ةقث فوك یمجتالارارع نبا وه (هرسیم نع) هلق . یروثلا وه (نایفس) هو . دنسلا
  هلوقو . مجالا ناملس وه یاز مث ةلمبع مزاح وبأ هخيشو « حاكنلا ىف یاب و « قلخلا ءدب ىف مدقت رخآو ثيدحلا
 .« مپمالس) ىف ايبس اوناك ممت وكلا كلذ ناك الو « محل موعفنأ ىأ مهضعبل سانلا ضمپ ريخ ىأ « سان سانلا ريخ و

 قيرط نم ىربطلاو ماح نا نا یورو . حیحصب سيل روك ملا ريسفتلا نأ معز نم بقع عفدنی ر را اذمو

 نم و دمع باال ةداخ یبف ماك : لاق نكمل و  انلک انکف ةمأ ريغ مآ لاقل هللا ءاش ول : رع لاق » لاق ىدسلا

 ديج دائساي سابع نا كثيدح نم ماحلاو یاسنااو دا و قازرلا ديع یورو . عطقنم اذهو € موءيلص لسم عنص

 : لاق ةمركع نع جرج نبا قب رط نم یارطالو . هلبق ىذلا نم صخأ اذهو « و ىنلا عم !ورجاه نيذلا مهد لاق

 صخأ وهو « عاطقنا هيف فوقوم !ذهو . لبج نب ذاعمو بمک نب ىنأو ةفيذح نآ لوم ماسو دومسم نبا ف ثازت

 وهر معأ اذهو . حلا فورعملاب نورمأت روكذملا طرشلا ىلع هانعم : لاق دهاجم قي رط نم ىربطلا یورو . هليق امب

 گلبق نم ناك : لاق ةمركع قيرط نم متاح ىبأ ناو ىربطلا هجرخأ ام ثيدحلا اذه بوس ىف ءاجو . لوألا رحن

 :لاق هلع رخآ هجو نمو . دوسالاو رحالا کیف نمأ متنآ منك الف « اذه دالب ىف اذه الو اذه دالب ىفاذه نمأي ال

 ىف ةباجتسا رثكأ ةمأ نكن مل : لاق بعك ن “أ نعو . ةمآلا هذه لثم سانلا فانصأ نم ايف لعد ةمأ نكست مل

 هارفلا مزج هب و « ةمآلا موع ىلع امل یضتعی هلك اذهو . هنع نسح دانساب یربطاا هجرخآ . ةمالا هذه نم مالسالا

 اذه لثم ىف ناك فذحو : لاق ( اليلف متاكذا اوركذاو ) هلوقو ( لیلق متنأ ذإ اوركذاو إل هلوقب دهشتساو

 اضيأ ىربطلا حجدو ۰ ىلاعت هلآ لء قوأ ظوفحا حوللا ف 4 منکر هل وب دارلا : هريغ لاقو ۰ ءاوس اهدابظإ و

 وهو € هللأ ىلع ابمركأو امري مآ ةمأ نیعءس نومهم منا : لاق 4 سال تجرخآ ةمأ رخ منك ) الا مله

 ىربطلا دنع ةداتف نع لسم دهاش هلو . هحوصو ماحلاو هجام ناو هنسحو ىذمرتلا هج رخآ حی نسح ثيدح

 € ممالا ريع یما تلعجو » لاق 22 ىلا نأ نس> دانساب دجآ لرع ىلع ثب دو قو . تاقث هلاجر

 € الشف نأ کنم ناتفئاط ته ذا ) ای - ۸

 لوقب امهنع هللا یضر هلا دبع نب رباج تمم و رع لاق لاق "نايس ان دح هللا دبع ن ىلع اشر - ۸

 : يلع ونبو ةثرأح وني : ناتفئاطلا نحت : لاق € امهياو لاو التف نأ متم ناتفئاط تك ذإ ) تان انف »

 « امبيلو او : ما لوقا ؛ كزنت مل امنا - ین امو : ةّرم ”نايفس لافو - حت امو
 ۰ دحأ ةوزغ ىف احورشم مدقت دقو « راج ثيدح هيف رکذ ( الشفت نأ کنم ناتفئاط تمه ذا باب ) هلوق

 ناتفئاط نإو ال هلوقک وهو ۳ لاق « مبل و هللاو » دوعسم نبا ةءارق ىف نأ ءارفلا ركذ ( امهياو هاو ) هلرقو

 ( اولتتقا نينمؤملا نم

 ( ىش ردالا نم كل سيل ) اپ - ٩

 نع اس ید لاق "یره زا نع رم انربخأ نا 8 انريخأ قنوت نب ”نابح شرم بس £

 یرابا عف « ۸ ج۲۱ حم



۳۳۹ 
 یزاغلا باتک - "©

 االف نملا مهللا : لوقي رجفلا نم ةرخآلا ةمكرلا ىف عوكرا نم "هر مفر اذإ ی هلا لوسر حمس هنا » هيبأ

 ىلإ - ءىش رمالا نم كل سبل ) لا لاف . دجلا كلو انبر دج نا "لا مس : لوقي ام دمب انالفو انالفو

 ىره زلا ٍنع دشار نب قاحس] هاور ( نولاظ ماف  هلوق

 ىبأو بسلا ù دیم س نع باش نا ایل دح دعس ù مارا ا ليماعإ ن اش ۳

 وهدي وأ دحأ ىلع وعدن نأ دارأ اذإ ناك هلي نا لور نأ D هنع شا يمر ةرره ىبأ نع نه رلا دبع نب ماس

 ديلولا نب ديلولا منأ مها : دنا كل انبر مهلا هدمح نمل لا مع لاف اذإ لاق اعرف عوك "را دعب تن ذحأل

 رپ .فسوي یک ”نينس اهللجاو «رضُم ىلع كتأطو ددشا مهلا فی ر بأ نم شایعو ماشه نب ةماسو

 یتح - برعلا نم ءايحأل - انالفو انالف "نما مهللا : رجفلا ةالص ىف هتالص ضءب ىف لوقي تاكو . كلذب

 « ةبآلا (”ىشب رمألا نم كلل سیل هللا لر
 8 كرابلا نبا وه ( هللا ديع انريخأ ( هلو .رذ ىبأ ربل < باب » طقس ( ءىث الا نم كل سيل باب) هل

 ثردحلا اذه بقع :فنصملا اهدروأ ةلسص ةياور نم دحأ ةوزغ ىف مست تمدقت ( انالفو انالفو انالف ) هلوق

 ليهسو ةيمأ نب ناوفص ىلع وعدي رب لوسر ناک» لاق رمع ن هللا دبع نب ملاس نع نايفس ىبأ نإ ةلظنح نع هئيعب
 نع ةزحن ورگ ةيآور نم الوصوم ثيدحلا اذه ىذمرتااو دحأ جرخاو € یا زف ¢ ماشه نب كراجلاو ريع نبا

 بوث وأ ( ةيألا ةيقب ىف هلرق ىلإ كاذب راشأو » موك مویلع بی » ثيدحلا رخآ ىف دازو ماف هيبأ نع ماس

leةعبرأ ىلع وعدي 2 هللا لوسر ناك » ريع نبأ نع عفان نع نال نب د قب رظ نه اضيأ دحالو 2(  » 
 هرأ مل نکل ىذمرتلا ةياورل ىليبسلا هازء دقف ؛ یصاما نب ورع حبارلا ناكو « مالسالل هلا مادهو : لاق « تلزنف
 ف ىلا ريظلا دنع لوصوم وهو« ۰ روكذلا دانسالاب یا ) ىرهزلا نعدشار نب قع) هاور ( هل ۰ لعا هللاو 5 همف

 تنقر هلق . هتالص ىف یا (دحال وعذب وأ دحآ ىلع وعدي نأ دارآ اذإ ناك) هلوق ٠ هقيرط نم « ريبكلا مجعملا »
 ىلع ءاعالا ةدارإ دنع عركرلا دعب نوکر امو : لاق« عوکرلا لبق تونقاا نأ معا نم هموپفع كس ( عوكرلا دعإ
 ةعرخ نبأ هچرخآ ام هديؤيو ۰ الا هذه ف الإ عقل مل تونقلا نأ هم و هفم نآ لاعحاب بقعلو ۰ مول وأ موق

 ق فالتخالا نایب مدقت دقو « موق ىلع اعد ۳ موقل اعد اذإ الإ تنقبال ناك ٍ ىنلا نأ ١ سن نع حیحم دانساب
 ديلولا نب دلاغ وخآ وهو ةريفلا نبا یا ( ديلولا نب ديلولا ) هلوق . «رتولا باب » رخآ ىف هلع ىفو تونقلا
 نيروكذملا شايعو ةيلسو وه دعاوت مث لج سب لسأ مث هسفن ىدفو رساو نيكرشملا عم اردب دېش نم ناكو
 ديلولا تامو « لسم دنسب قازرلا دبع هجرخا « م اعدف مهجرخع مب ینلا لمف ۰ نيكرشملا نم اوبرهو هعم
 یروب اسنلا دايز نب ركب ىبأ ظفاحلا تبدح نم « تادايزلا دئاوف »ىف كلذ انور « 2 ینا ىلع مدق ال روكذملا

 ةرشع سمخ ةحيبص حبصلا ةالص نم ةريخألا ةمكرلا رم هسأر لي هلا لوسر عفر » لاق رباج نع دنسب
 ناك اذإ ىح ءاموب رشء ةيمخ كذب اعدف د همقو ؛ ثيدحلا « ديلولا نب ديلولا جآ مهللا : لاقف ناضهر نم
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 . مييلع حتفنا مرکذ وه اپ لاق ؟ اومدق مهنأ تباع ام وأ ؛ لاقف ربع هلأسف « ءامدلا كرت رطفلا موي ةحيبص
 . لَو ىنلا یدب نيب جیتف هيمدق ىلع اثالث مهب قاسو ةزحلاب هعبصإ ىكن دق ديلولا نب ديلولا مهب قوسي قيرطلا
 . ةدوبشم تايبأب مب ىنلا جوز ةملس مأ هتثرو « ديهش اذه ىلع انأ « دیپشلا اذه : ی ىنلا لاقف « ىضق ىتح
 ىلإ نيقب اسلا نم ناکو < لبج ىبأ وخأ وهو ۰ هلبق یذلا مع نا وهو ةريغملا نبا ىأ ( ماشه نب ةلسو ) هلق

 ةمجعملا مث ةيناتحتلاب وه ( شايعو ) هلق . ةرشع عبرأ ةنس ماشلاب ركب ینآ ةفالخ ىف دهشتساو . مالسالا
 رجاهو اضيأ مالسالا ىلا نيقباسلا نم ناكو . اضيأ هلبق ىذلا مع وهف ةديغملا نب ورمع ها ةعيبر وبأ هوبأو
 ناك تاف ربع ةفالخ ىلإ شاو ن روك ملا هيقيفر عم رف مث « هسبخ کم ىلإ حجرف لبج وبأ هعد مث ؛ نيت رجح ا

 هنأ ىلإ ريشي هنأك( رجفلا ةالص ىف هتالص ضمب ىف لوقي ناكو ) هلوق ۰ لعأ هللاو « كلذ لبق ليقو ةرشع سم ةنس
 ىرهزلا نع س وب ةياور ىف مهتيمست عقو ( برملا نم ءايحال انالفو انالف نعلا مبللا ) هلو . كلذ ىلع موادی ال
 مدقت ( ءىش الا نم كل سيل : هللا لزنأ تح ) هلوق . « ةيصعو ناوكذو العر نما مهلا » ظفلب لسم دنع

 ىف ناك ( ءیش مالا نم كل سيل إل لوزن و «دحأ دعب تناكناوكذو لعر ةصق نأو « دحأ ةوزغ ىف هلاكشتسا
 « هللا لزئا ىتح د هلوق نأو « اجاردإ هيف نأو را ةلع ىل ربظ مث ؟ لوزألا نع ببسلا رخأتي فيكف دحأ ةصق
 ىرهزلا ىنعي لاق انه لاقف ةروكذملا سأوب ةياور ىف لسم كلذ نيب « هغلب نع ىرهرلا ةياور نم عطقنم

 هنكل رخآ ءىش ةيألا لوزن بهس ىف درو دقو « هتركذ امل حصي ال خالبلا ذهو « تلزم ال كلذ كرت هنأ انغلب مث
 مو هتيعابر ترک ب ینا نأ د سنأ ثيدح نم لسمو دمحأ دنعف , ناوكذو لعر ةصق فالخ « مدت ام قانبال

 لزنأف مد ىلإ موعدي وهو مهيب اذه اولعف موق حافي فيك : لاقف هبجو ىلع مدلا لاس یح هيجو جشو دحأ

 دعب نيروكذملا ىلع اعد جيب هنأ رع نیا ثيدح نيبو هنيب عمبا قيرطو . ةيآلا ("یش سالا نم كل سيل ) امت هللا
 كلذو < ماع ءاعدلا نم هنع أكن ايفو روكذملا مالا نم هل عقوایف « اعم نب آلا ىف ةيألا یا زف هنالص قف كلذ

 لوزا رخأتو كلذ بقع تناك میتصق نإ لاقي نأ لمتحو ,ةبنچا الاف ناوكذو لعر ةصق فالخ « دحأ ىف هلك

 لعا هقاو , كلذ عيج ىف تازت مث ءاليلف امیس نع ةيألا

 € کارخآ ىف وعدي "لوسرلا و ) اپ - ٠

 ةدارش وأ احنق : ( نييس ىدحإ ) سابع "نا لاقو : 5 رخآ ثينأت وهو

 ها ىضر بزاع نب هاربلا تعم لاق قاحسإ وبأ انت لح ”ثريهُز انک دح دلاخ نو رع ازم - ه1

 ”موعدي ذإ ) كاذف « نیمزبنم اولبقأو ۲ ريبج نب هللا دبع دحأ موي ةلاجترلا ىلع يب بلا لمج » لاق امهنع

 « الُجر شع ثا ”ريغ ب ىلا عم نبی لو ( مارخأ ىف لوسرلا

 یی ال عبات وهو © هيف عقو اذك ( يرخآ ثينأت وهو ( عارخآ ىف كوعدي لوسرلاو ر ىلاعت هلوق باب ( هلوق

 نم نأ ءارفلا ىكح دقو , اهرسک ال ءاخلا حتفب رخآ ثينأت ىرخأ نال رظأ هيفو « كرخآ کارخا : لاق هناف ةذيبع
 عقو اذك ( ةدابش وأ احتف نيينسحلا ىدحإ : سابع نا لاقو ) هلوق ٠ ةانثملا ةدايزب کتارخآ ىف لوقي نم برعلا

 دحأ ىف تعقو نيينسحلا ىدح] نأ ىلا ةراشالل انه هدروأ هلملو « ةءارب ةروس ىف هلو ؛ ةروصلا هذهب قيلعتلا اذه
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 نم افر ط فنصلا ركذ مث. هلثم سابع نبا نم ةحلط ىنأ ن لع قیرط نم ماج نآ نبا ةو قو اپ هر

 ا مدقن دقو « دحآ موي ةامرلا ةصق ىف ءاربلا تی دح

 نع "نابیش انث"دح د# نب ”نيسح انثدح بوقعي وبأ نج رلا دبع نب مهارب| نب ”قاحسإ ارو - ۲
 نم طقس نیس لم لاق ء دحأ موب انَفاصَم ىف نفو سامنل اني : لاق ًةحلط ابأ نآ » سنا ان دات

 قوس قم رس

 « هذخاو طقسو « هذخاو ىدب

 هيقل ىدادغإ وه ( بوقعي وبأ نمحرلا دمع نب ميهاربإ نب قحإ ىنادح ) هلو . ( اسان ةنمأ هلرق باب ) هلوق

 ىف رخآو ثردحلا اذه یرم ىراخبلا ىف هل سال و عینم نب دحأ مع نبا وهو « نيتيناتحتب وور لاقيو « ؤاؤل

 نآ شم دح رکذ م . نيسمخو عسا سم تام 2 نيس ثالث ىراخياا دعا شاعو « افتاب 42 وهو قاقرلا باك ۰

 هحرش عم ةداتق نع رخآ هجو نم یزاغلا ىف مدقت دقو  دحأ موي سامنلا ىف ةحلط

 « حرقلا مهم اصأ ام دعب نم لوسراو هل اوباجتسا نيذلا ) اإ د ۱۲

 مو
 بيك بيحتسا . اوباجأ : اوباجتسا . حارجلا : :حرقلا .  ميظع ل اوقتاو مهنم اونّسحأ نيذا

 هلق. ( مظع )ىلا ةيالا قاس (حرقلا مماصأ ام دعب نم لوسرلاو هلل اوباجتسا نيذلا ىلاعت هلوق باب ) هلو

 نب ديعس یورو ؛ هلثم ريبج نب ديعس قيرط نم ريرج نبا هج رخآ اذكو « ةديبع ىنأ ريسفت وه ( حارجلا حرقا )
 دید وبآ ركذو ۰ ةفوکنا لأ ةءارق یهو : تاق . مضلاب « حرقلا م أرق هنأ دومسم نبا نع دیچ دانساب روصتم

 لهأ ةغل مضلاف « ردصاا حتفااب و ضلاب حرقلا : شفخالا لاق « الاب ال حتفلاب اهأرقا » تلاق اهنأ ةشئاع نع

 حرقلا : بغارلا لاقو «هللآ حتفلابو حرجلا مضااب هنأ ءارفا ىكحو « فمضلاو فعضلاك مريغةغل حتقلاو زاجحلا

 « ةديبع ی لوق وه ( بيحب بيجتسيو ٠ ا اوباجتسا ) هلق . لخاد نم اهرثأ مضلابو ةحارجلا رثأ حتفلاب
 : ىونغلا بهك لاق  كتبجأ ىأ كتبجتسا : برعلا لوقت ؛ مهباجأ ىأ ( مهل باجتساق  یلام هلوق ىف لاق

 بج كاذ دنع هبجتسي ملف ىدنلا ىلا بیج نماب اعد عادو

 ىروشلا ةروس ىف هذه و « اونمآ نيذلا بي ىأ (تاحم املا اولبعو اونمآ نذلا بيجتسيو إل ىلاعت هلوق ىف لاقو

 « هل ضيب هأکو. اثیدح بایلا اذه ىف ىراخيلا قسإ مل: (همیفن) ٠ یرخالا ةيذلا ادارشتسا فتصلا اهدروأ امو

 مدقت دقو « ركب وبأو ريبزلا : : منم كاوبأ ناک ی عأ نا اب » ةبالا هذه ىف ةورعل تلاق اهنأ ةعئاع ك ثيدج هب قئاللاو

 نع نوکر شا عجرا» لاق سابع نبا نع ةمركع نع رانید نب وربع نع ةذبع نا یورو . هح رش عم ىزاغملا ىف

 اوبدتناف سانلا قلب هللا لوسر بدنف  اومجرف « متعنص امشب « متادر بعا وكلا الو « متلتق ادم ال : اولاق دحأ

 ( لوسرلاو  اوباجتسا نیذلا ) ىلاعت هللا لزنأف « لب اق نم عجرت : اولاقق نيكرشملا ابف « دسآلا ءا رج غلب یتح

 سابع نبا هيف سيل ةمركع نع هلاسرإ ظومحا نأ الإ « حیحصلا لاج ر هلاجرو هيودرم نباو یئاسنلا هجرخأ الا
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 هديغو متاح ىبأ نبا هجرخآ ةلسرلا قیرطلا نمو

 ةيآلا ( ع اوج دق سائلا نإ ا لاق ی ) ب - ۳

 ۳ دمع و « رانلا ىف 0 ا تب غ و 0 منو هللا انبسح )ل : سابع نا

 6 لول منو لا ادبسح اولاقو « اناميإ مدازف موشخاف كسل اومج دق سال "نإ رل اولاق
 [ 4554 : ىف هفرط - ؛0۱۳ ثيديدحلا ]

  twو  ¢ 2۰ aسا ٤ ۱

 لاق سابع نبا نع یحضلا ىنأ نع ٍنيصَح ىبأ نع ”ليئارسإ انثدح لیعاع] نب كلام شرم - 5
 « ( ليك ولا مینو لا ېر ) رانا قفل نیح هاربا لوق <خآ ناک »

 دق سانلا نإ باي » رذ ىبأ ةياور ىف ( مرشخاف کا اومج دق سانلا نإ سانلا مهل لاق نیذلا هلوق باب ) هلق
 لئاقلا « عقواذک (ركب وبأ انتدح لاق هارأ سنوي نب دمحأ انثدح) هلوِق . «ةيآلا» هريغ دازو ,موشخ کل اوعمج

 کالا هجرخأ دقو« هخیش خش مسا یف كش هل ضرع هن اکو « هنظأ یعع_ ةزمما یضب مطب وهو ٠ ىراخبلا وه «هأرآ»

 مر نکا « كش ريغب روك ذا هدانساب « شايع نب ركب وبأ اذثدح سنوي نب دمحأ نغ» قعا نب دمحأ قیرط نم

 یبدحا اذه ىف شايع نب ركب یالو < مصاع نب نايثع همساو ةلمباا حتفب (نيصح ىبأ نع) هل. هكاردتسا ىف کاج ا

 موهخاف مل اومج دق نمانلا نإ هل لبق يب ىنلا نا سن نع هنع رخآ هجو نم هب ودم نبا هجرخأ رخآ دانس]

 نيد مالسلا هيلع مدار املا )ەلۋ . ریفصتل اب حيبص نب ملسم هما ( ىحضلا فآ نع ( هلو .» الا هذه تل زی

 یاسنلا دنع عقوو « ةروكذملا عام ا ةياور ىف عفو اذکو « لاق ام رخآ كلذ نا » اهدعب ىتلا ةياورلا ىف ( رانلا ىف قلأ

 یسوم نب هلل دسع قب رط نم « جرختسلا د ىف میم ىبأ دنعو ‹ كلذك ركب ىلأ نع ريكي ىلأ نب یک قيرط نم

 هلق ۰ . لعأ هاو « لاق ءیش رخآو لاق ءىش لوآ نوکی نأ نكميف « لاق ام لوأ اهنأ ه دانسالا اذج ليئارسإ نع

 نایفس ابآ نأ و « ةصقلا هذه ىف الوطم قع) نبا هجرخآ ام ىلإ ةراش] هيف ( کما اوممج دق سانلا نإ اولاق نيح )

 هعم عمتجا دقو « ريثك عمج ىف ٍ ی ىثلا یار هنأ هريخأف ىمارخلا دبعم هيقلف دحأ نم هجوت نأ دمب شيرقب عجر

 ىنلا اوریخأف اسان نايفس وبأ لسرأو « اوعجرف هباحأو نايف ابأ كلذ ىنثف « اومدنو دحأ نع فلخت ناك نم
 هوحن ىدسلا قيرط نم ىربطلا هاورو . ليكولا مع و هللا انيسح : لاقف مهتودصقي هب ادعا و نايفس اب! نأ زا

 ًاريع نايفسوبأ لیقتسا » لاق نيل دانساب نکل 9 وم سابع نا قبرط مو «ايبارعأ د لاق ادبعم مس و

 «دعولا ردب ةوزغ یه و « دحأ دعإ لیقاا ماعلا ىف نایفس ىبأ نم ناك كلذ نأ دهاجم قيرط نمو « ةنیدلا ةدرا و

 ۰ همالسإ نسخ معن لسا مث ‹ ىمجنألا د وع سم نب مع ناك كلذب لوس)ا تا لاقيو . لوالا ىربطلا حدو

 . دحاو سرف الإ كاذ ذإ هل سيلو لیلا بكري نالف لاقب اك مساج نم هن وك-ا دحاولا ىلع سالا قالطإ لبق

 يظن لاثلا اذه ةمحص يفو : تلق
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 ةيآلا ( ملضف نم هلا مانآ ا "نواخبب نيذلا حبس الو ) تسیساپ - 5

 قوطعب هتقاوط كلوقك ( نوف“و طيس )
 هيبأ نع دانید نب هللا دبع نیا وه نح را دبع انئدح رضنلا پآ م ريم نب وللا دبع لری - 0

 عاحش هلام هل لم هتاكز دف ةلام للا هانآ نم: ب ہلا لوسر لاق » لاق ةريره ىبأ نع لياص ىبأ نع

 الت ۰ كرك انأ « كلام انآ : لوقپ هیقدشب ینمی - هیتمرملب ”ذخأي « ةمايقلا موي ق وطب ناتیبز هل عرف

 « ةيالا رخآ ىلإ € هلضف نم هلل مات ام نوای نيذلا نیس الو ) ةبالا هذه

 لاق ( ريبخ ) هلوت ىلإ رذ أ ريغ قاس (ةالا هلضف نم هللا مانآ اع نولخبب نيذلا ناسحم الو باب ) هلو

 دوما ىف تلزت انا ليق دقف « رظأ لقنلا اذه ةوع ىفو , ةاکرلا ىعنام ىف تلزن اهنأ ىلع نورسفملا عمجأ : ىدحاولا

 لايعلا ىلع ليقو « داوجلا ىف ةقفنلاب لخبي نميف ليقو . جاجزلا هراتخاو « جرج نبا هلاق , دمع ةفص اومدكن يذلا

 لاق ( قولعب ةتقوط كلوقك ءنوقوطيس ) هلوق . یراخبلا راشآ هيلاو حجارلا وه لوألا ممن ‹ جاتحا محرلا ىذو

 یورو . قوطلاب هتقوط كلوةك « نومزلب ىأ ( ةمايقلا موي هب اولخي ام نوقوطيس ) ىلاعت هلوق ق ةديبع وبأ

 نم قوطب : لاق (نوقوطيس )ل ةيآلا هذه ىف ديج دانساب یمختلا یهار] قيرط نم روصنم نب ديعسو قازرلا دبع
 فالتخالا اذکو « ةاكرلا باتك لئاوأ ىف هحرش عم مدقت دقو « ةاكزلا دوی مل نميف ةريره ىبأ ثيدح ركذ مث . رانلا

 قیرط نم ةمبزخ نبا هحح و یاسنلاو یذمرلاو دمحأ یورو ابونعم وأ ايسح نوكي له روكذملا قب والا ىف

 هقادص» أرق مث . « هقنع ىف قوطي عرقأ اعاج هل هلا لمج الإ هلام ةاكز دبع عنمب ال د افوفرم هللا دبع نع لاو ىبأ

 ةفصإ اور نأ اولثس نيذلا دوهیلا ف تلذن ةيالا نإ ليق دقو ( ةمابقلا موي هب اولخم ام نوقوطيس ) هلا باتک ىف

 هک اب ىأ ( اولخي ام نوقوطيس ) هلوق ىنعمو « هومتكو كلذب اولخرف مدنع جلي دج

 ( اريثك ی ذأ اوكرشأ نذلا نمو کیف نم ةباتكلا اونوأ نيذلا نم "نعمسّنلو ) صاي - 6۵

 ديز نب ةماسأ تا ريبزلا نب ”ةورع ىف ربخأ لاق «یرهزرا نه تیک ان ربخآ ناملا وب اشو — £0“

 ديز نب ةماسأ "فدرأو ؛ ةيك دف ةفيطق ىلع راجح ىلع بكر هيلي هللا لوسر نأ » هربخأ امهنع هللا ىضر

 نب هلل بع هيف سلج# م تح : لاق < رذب ةعقو لبق جرزحلا ن ثراملا ی: ىف ةدابع نب دعس دومی « هءارو

 ةدّبع نیکرشللو نيدسملا نم ”طالخأ سيلجلا ىف اذاف« يأ "نب هلا دبع ب نأ لبق كلذو « لواَس نبا يأ

 نب هللا دبه مح ةبادلا ةجاححك "سلجما تيتَغ اللف « ةحاوَر نب هللا دبع سلجْلا ىفو « نیلسلاو دوپیلاو ناثوألا

 ًارقو « هللا ىلإ معدن « لزبف "فقو مث مهيلع وا هللا لوسر ملسف «انيلع اوری ال : لاق مث هئادرب هنأ أ

 هب ايؤؤت الف اقح ناك نإ لوقت امم ”نسحأ ال نا « هرال اه : لولس نبا ىبأ نب ہللا ”دبع لاقف « نآرقلا مهملع
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 هب ادشغاف « نا ل وس راب لب : ةحاور ن لا دبع لاقف . هيلع "سعفاف كءاج نف "تالح ر ىلإ مج را « انساح یف

 الك ىبلا لر لف «نور راني اوداک یتح دوملاو نوكرشلاو نوملسملا "بتساف . كلذ بح اناق « انسلاحم ىف

 : دلو ینا هل لاقف < ةدابع نب دعس ىلع لخد یتح راس هتباد لک "یبنلا کز م : اونکس تح مف

 "لوسراپ : ةدابع نب لمس لاق . اذكو اذك لاق - ىبأ نب ملا دبع دیر - بابح وبأ لاق ام ممن ملأ دەساي

 حلطصا دقلو كيلع “لزا ىذلا یاب لا ءاج دقل « باتکسلا كيلع لأ ىذلاوف « هنع "حصا و هنع فععأ نا

 "فرش هللا لاطعا ىذلا قلا كلذ "لا 'ىلأ الف « ةباصلاب ”هنوبصءيف هوجوتب نأ ىلع ةريحبلا هذه لهأ

 نيكرشملا نع نوفمي هباصأو ياكم ىنلا ناکو . لا لوسر هنع افمف . تيأر ام هب لمف "لا ذف « كل ذب

 باتکلا اونوأ يذلا نم "نسلو» لجو "رع لا لاق « ىذألا ىلع نوربطصیو « هللا سما اک باتکلا لهأو

 نم منوال ول رباتكلا لهأ نم 1 دو 1 نا لاقو 1 ةبالا 4 اريثك ی ذأ اوكرشأ نذلا نمو مق نم

 «هب هللا ميمأام وفعلا لّوادب تاج یبلا ناكر . ةيلا رغآ ىلإ € مپیشآ دنع نم ادسح ًارافك (le دعب

 لو نا "یی نبا لاق شيرق رافك دیدایص هب نا لتقف اردپ 2 فا :ل وتو ارغ املف « موف هللا نذآ تح

 « اوداسأف « مالسإلا ىلع هلام لوسرلا اوعیابف « هجرت دف ٌرمأ اذه : ناثوألا ةّدّبعو نیکرشلا نم هعم نمو

 قازرلا دبع رکذ ( اريثك یذآ اوكرشأ نذلا نمو مكبلق نم باتکلا اوتوآ نيذلا نم نعمستلو باب ) هلوق

 ب ىنلا هب وجبي ناك ايف فرشالا نب بمک ىف تلزن اهنأ كلام نب بعك نب نمحرلا دبع نع یرهزلا نع رمعم نع
 هللا ىذآ هناف <« فرثالا نب بمكل نمد ثيدح حرش هفو < هر ىزاغملا ىف مدقت دقو « رعشلا نم هبا و

 صاحنف نيب و ركب ىبأ نيب ناك اف تاز اما سابغ نبأ نع نسح دائسأب رذنلا ناو متاح فانا یورو« هلوسرو

 ةفيظق ىلع) هلق . تازنف ركب وبأ بضغف « هلوق نغ هللا امت < ءاينغأ نحنو ريقف هقا نا ىلاعت هلوق ىف ىدوييلا
 دوعإ) هلوق . ةنيدملا نم نيتلح م ىلع روپشم دلب ىهو « لادلاو ءافلا حتفب كدف ىلإ بوسنم ظيلغ ءاہک یا (ةيكدف

 یب لزانم ىف ىأ ( جرزخلا نب ثراحلا ىنب ف ( هلوقو ۰ هراد ىف هعامتأ ضعب ريبكلا ةدايع هيف ( ةدابع نب دعس

 نأ لبق كلذو ) هلوق . « ةعبقو د ىيمشكلا ةيارر ىف ( ردي ةعقو لبق ) هلق . ةدابع نب دعس موق مو ثراملا

 ناث والا ةدبع نيكرشملاو نيملسملا نم طالخأ سلجما ىف اذقر E مالسالا ربظي نأ لبق ىأ (ىبأ نب هللا دبع لس

 تطقسو « اههدحأ فذح ىلوألاو « هب ةءادبلا دعب ارخآ نیلسلا ظفل رارکت هيف اذك ( نيلسملاو دوملاو
 1 نأ زوج « دوس » هلوفو ؛ نيكرشملا نم لدبلا ىلعف « ناثوالا ةدبع » هلوق امأو . هريغو لسم ةياور نم ةيناثلا ۱

 لاق نملوق مزال نم معن « ديحولل اب نزرقم دوپلا نال ربظأ وهو هنم لدبلا لع وأ لدبلا لع افوطعم نرکب
 ناحجر یل ربظ مث ۰ رشلا ىف مچ ام ونت نيريدقتلا دحأ ىلع ميفطصو ؛ كارشإلا مطوق نع هللا ىلاعت هللا نا زرع مهنم

 'نيدلسملا ظفل ةذاعإ ةيجون ربظب هنمو , دوهبلاب و ناثوآلا ةدبعب نيكرشملا رسف هنأ كهنم لدبملا يلع افطع نوكي نأ .
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 , اديك أت نیللسلا رکذ ةداع) یار نيئيشب نيكرشملا رسف ال مث , نيكرشملاو نيدلسملا نيئيشب طالخاللا رسف هنأك
 نرهاضي مهنوکل دوهيلا ىلع نيكرشملا قالطإو « ةداعإ ىلإ جاتحا ام دوهيلاو نيكرشملاو نيبلسملا نه ال وأ لاق ناكولو
 نيبت ام دعب هلاتقو هتاداعمو مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا بیذکت ىف مهنوقفاوی و نیملساا ىلع مهنو-جريو مطوق
 «ناثو لا ةدبعو نيكرشملا نم هعم نمو لولس نا هىبأ نب هللا دبع لاق , ثيدحلا رخآ یف لاق هنأ كلذ ديؤيو , قحلا مه

 اهرابغ ىأ ةفيفخ ىلوألا نيميجو ةلمهملا حتفب ( ةجاحم ) هلو . قفوتلا هاب و « نيكرشملا ىلع ناث والا ةدبع فطعف
 ذخوب (موياع رب هللا لوسد لسف) هلق . « هبجو د ىومشكلا ةياود ىف « هفنا , هلوقو ‹ یطغ ىأ « رخ » هلوقو
 هب لس ىذلا نوكي نأ لمتحمو « نيدلسملا مالسلاب ذثنیح ىونيو رافک میعم ناك اذا نيدلسملا ىلع مالسلا زاوج هنم
 هريسم ءاهتلا نع ربع ( لزتف فقو مث ) هلق . یدملا عبنا نم ىلع مالساا هلوقك صيصخت امف موم ةغيص مهلع
 عفرلا نسحأ ىف زوحيو , ليصفت لمفأ هنأ ىلع هلوأ حتفو نسحأ بصنب (لوقت ام نسحآ ال هنا هلو . فوقولاب
 نیسلا سکو هلوأ مع ینپسشکلا ةياور ىف عقوو « اذه نم نسحآ ءیش ال ىأ فوذع ممالاو ال رخ هنأ ىلع
 هن أك مسقلا مال انآ ىلع نونلا مضو نيسلا حتفب نك فا الا فذح نسحال یرخآ ةاور ىف عقوو « نونلا مضو
 ةلمبملا نیسلا دیدهت ىزوجلا نبا کحو « هنسحتسا و ىلع ىبأ نع ضايع هاکح . كرب ىف دعقت نأ اذه نم نسحأ لاق
 مهنعمي بشی نأ اویراق یا « نوبئاوتي ىأ ةثلثع ( نورواثتی) هلو . ايش هنم معأ ال ىأ سلا نم نوت دينب
 ین مشکلا دنعو , رثک الل اذك نونااب (اونکس یح) هلوق . جاع"او ةعرسب ماق اذإ را لاقي « اواتتقیف ضعب ىلع
 نم هيفام تمدق دقو < ةيآلا ) اولتتفا نینمولا نم ناتفئاط ناو ) كلذ ىف لرت هنأ سأ ثيدح ىف عقوو « ةانثملاب

 هلوق . «دعس ىأ » لسم ةياور ىف ( دعس ايأ ) هلق 1 حلصلا باك یف سنأ ثيدح حرش دنع هباوجو لاكشإلا
 لاخلا كلت ىف ر ىنلا هاتكو , نآ نب هللا ديع ةنک یهو ةفيفخ لوألا نيلدحوم و ةلموملا مضب ) بابح وأ (

 هلق . مهضعبا امةذعو رثك الا واولا توبثب ( حلطصا دقاو ) هلق ٠ فلأتلا ةحلصل وأ ام اروہشم ناكهن ركل
 انه هب داراأو« دليلا ىلعو ةبرقلا ىلع قلطي ظفالا اذهو « ريغصتلاب «ةريحيلا » ىولا اور ف (ةرحبلا هذه لهآ (

 ىنعي ( ةباصعل اب هوبصعيف هوجوتي نأ ىلع ) هلق . ةيوبثلا ةنيدملا ءامسأ نم ةرحبلا نأ ترقاي لقنو « ةيوبنلا ةنيدملا
 ةباصعب مهسوءر نوبمعي مآل وأ ءرومألا نم هسآرب بصعي ال ايصعم سيئرلا ىو « هودوسب و میبلع هوس رب

 ۽ هن وبصمب مث اذاف وأ هنوبصعب مف ريدقتلاو « هنوبصهیف » یراخبلا ريغ ف عقوو « ام نوزاتم مهريغل ىغبنت ال
 قرش) هلوق ٠ مدقت ام ىلوأ وهو دارملاريسف: اذبف فجوتنل زرخلا هل مظننل انإو كب هللا انءاج دقا قع) نبا دنعو
 قرشو مظعلاب ىو ماعطلاب صغ لاقي « دسملا نع ةيانك وهو « هب صغ ىأ ءارلا سکو ةمجعملا حتفب ( كاذب
 لهأو نيكرشملا نع نوفعي هباحصأو ب یناا ناكو) هلق . ةغاسإلا هعنف قاحلا ىف كلذ نم ءىش ضرتعا اذإ ءاملاب
 لسم جرخأ دقو ء ادحتم دانسالا ناك ناو هلبق ىذلا نع ريسفتلا ف متاح ىبأ نبا هدرفأ رخآ ثيدح اذه (بایکلا
 لما نم ريثكدو إل هللا لاقو ) هلق . رخالا ثيدحلا اذه نم اثیش جرخي مو هيلع ارصتقم هلبف یذلا ثيدحلا
 ىف يعن نآ ةياور ىف قاس (ةبالا رخآ ىلإ (مپضنآ دنع نم ادسح ارافک كن اع | دمإ نم مكنودري ول باتکلا
 وهو ةبسانملا نيبنت ابن فنصلا هقاس ام دعب اع و ةيألا روکذلا دانسالاب ناملا بأ نع رخآ هجو نم « جرختسلا »
 دارلا سيل « مهنع وفعلا كرتف ىأ , مهلاتق ىف ىأ (مهف هللإ نذأ ىتح) هلوق  (!وحفصاو اوفعاف 2 ىلاعت هلوق
 دوجااو نيكرشلل نم ديثكن ع هيلو هرفع الو ؛ ارغ1دبةوز الوأ لاتفلا كرت ىلإ ةبسنلاب لب الصأ هکرت هنأ
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 دي كنص عج ةفيفخ نون مث ةلموملاب (دردانص ) هلوق . ريملاو یرداحالا ىف روبشم نيةفاذملا نع هحفصو ءادفلا و نااب

 « یضالا ظفلب (اوءيابذ ) هلوق ۰ هجو ررظ ىأ («جوت دق مآ اذه ) هلق . هموق ىف ريبكدلا وهو نرکس مث راكب

 معآ هللاو . سالا ظفلب نوكي نأ لمتح و

 ١ - و امب نوح رقي نذلا نيسحم ال ) اپ 1

 راسي نب ءاطع نع لسا نب دز یہ ”دح لاق رذمج نب هل ان دح ممه ن ديس اشو - ۷

 و جرخ اذإ ناك تاك هللا لوسر دمع ىلع نيقفانما 7 نم الاجر "نا و هع للا ير ”ىردولا ديفس يآ نع

 هيلإ اور ذتعا كيم هللا لوسر مدق اذاف ء هلا لوسر فالخ مدقق اوحرذو هنعا وفل وا ىلإ هب نا

 « ةيألا 6 نوحرفي نیذلا "نمسح ال ال تلزنف « وام مل اما رد نأ ویحأو « اوقلحو

 ةمقلك نأ ةكيلم ی نا نع مربخأ رج نبا "نأ ماشه انربخأ 'ىموم نب مهارا یه - ۸

 حرف یرما لک ناک ل : لقف سابع نا ىلإ مقار اي 'بهذا : هبا وبل لاق ناورم "نأ »«ربخآ صاقو نبا

 هل لا اعد امإ ؟ هذلو کلام + سابع نبا لاقف . نومجآ نب ذمباذمم لمعي مل ام كم نأ بحأو نوا ام

 ملأ ايف هنغ هوربخآ ام هيلإ اودمحّتسا دق نأ "ور هریغب ”هوربَخأو (هايإ هومتكسف « یش نع ملأسف ةوبب

 تح كلذك  باتكلا اوتوا نيذلا ایم لا ذخأ ذإ و إل سابع نبا أرق مث . مهمامكن م اوتأ ام اوحرفو

 جرج نبا نع قازرلا دبع همبات . « 4 اوافی م اع اودم نانوبحو اوتأ ام نوح رفی ) رفوف

 فوع نب نمحرلا دبع نب دی نع ةكسيلم ىبأ نبا ینربخآ عرج نبا نع جاجي انربخآ لئاقم نب انثةدح

 اذهب ناوزمنا رش ها

 (رفعج نب د انثدح ) ےل . دذ ىبأ ريغ « باب » ظفل طقس ( اونأ ام نوحرفپ نذلا نيسحن ال باب ) هلو
 هركذ اذکه ( نیقفانلا نم الاجر نإ ) هلوق ۰ یداتیلا م خيش 2 ىلإ نويندم هلك دانسالاو « یدلا ريثك نآ نا یآ

 سابع نبا ثيدح قو « نيقفانأا نم فاختلا نع رذتع» ناك نم دارم ناو ةيآلا لوزت بئس ةا دعس وبآ

 ةبالا نوکت نأب عملا نكميو « كلذ نم مدنعام اومتکو هنع لئس ام ريغب دوهلا نم باج أ نم دارملا نأ هدعب ىذلا

 باتکلا لهأ نحت دوهلا لوق ىف تزل اهنأ ءارفلا کحو « هريغو ىطرقلا باجأ اذهبو « اعم نيقيرفلا ف تلزن

 نآ نبا یورو 3 اولعفي 1 83 او دمح نآ نوبو) تلزتف دمحم نوری ال كلذ عمو ‹ ءعاطلا و ءالصلاو لوألا

 وأ « كلذ لک ىف تلرت نوکت نأ عفام الو « ىربطلا هحجرو كلذ وحن نيمباتلا نم ةعاج نع ىرخأ قرط نم متاح
 اونثيو سائلا هدمحي نأ بحأو بای حرف اهب حرفف ةئسح ی نم لك لوانتی ابمومعو ةصاخ ءايشأ ىف یبازت
 ةياود ىف ( ةكيلم یآ نبا نع) هلق . ىاعنصلا فسوب نبا وه (ماشم انربغأ ) هلوق , لعآ هللاو ؛ هيف سيل اب هيلع

 یرابلا عض ۰.۸ ج۲۰ ب م
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 روث نب دمع قبرط نم متاح ىبأ نبا هجرخآ اذکو . ىتأيسو « ةكيلم ىبأ نبا قربخأ » يرج نبا نع قازرلا دبع

 ثيدح ىوار وهو . ةيمح هل نإ ليق دقو نیمبانا رابک نم ىلا وه ( صاقو نب ةمقلعنأ ) هل ٠ ثم نبا نع
 نم ةنيدملا ريمأ ذئموي ناكو ..ةفالخلا لو ىذلا صاعلا ىبأ نب کلا نبا وه ( ناوم نا ) هلق . رمع نع لامعألا

 اع الإ ةاورلا باتک یف ا ركذ هل رأ مل اذه عفار ( لقف سابع نبا ىلإ عفاراي بهذا هباوبل لاق) هل . ةب واعم لبق

 ادم ىلإ حجرو ةلاسرلا هغابف سابع نبا ىلإ هجوت هنأ ثيدحلا قایس نم روظي یذلاو « ثيدحلا اذه ىف ءاج
 ةرسل ثيدح حجیصی نأ ىراخيلا ليعامسالا مزلأ دق نكل « هتلاسرب عنق ام ناوم دنع دمت عم هنأ الولف ٠ باوجلاب

 داعف ةرسي ىلإ هيسرح ناورم ثعیف كلذ ىف افلتخا ناومو ةورع ناف ركذلا سم نم ءوضولا ضن ىف ناوفص نبا

 لاسحلا لويجم ناوم لوسرو « ةرسي نع ناورم لوسد نع ةورع اور نم ثيدحلا راصف اء باوجلاب هيلا

 ةسميش بابلا ثيدح ىف ىلا ةصقلا نأ ليعامسالا لاقف « كلذ ةع الا نم ةعاج ثیدولا ةحصب لوةلا نع فقوتف

 ةصقلا هذه ىف هنأ الإ . امهنإب قرف ال هناف یرخالا ىف دمتیلف هذه ىف ادمتعم ناورم لور ناک ناف « ةرسي ثیدح

 نع هنع ماشهو قازرلا دبع لاقف هخيش خيش ىف عرج نا ىلع فلتخاف اذه عمو لاق « یمرلا مسي و اعفار یھ

 هقاس مث , نمحرلا دبع نب ديمح نع يلم ىفأ نبا نع جرج نبا نع دم نب , جاجح لاقو « ةمقلع نع ةكيلم ىبأ نبا

 رهو ن مانا عزا دبغ نا دیج نع ةكيلم نآ نبأ نع هيبأ نع رج نب كلاا دبع نب دم ةءاور نم

 لاق اک حي رج نبا نع روث نب دمت قيرط نم متاح ىف نا نبا هجرخأو « دع وهو عباتم دم نب جاجحلو قازرلا دبع

 سابع نبا دنغ ارضاح ناك صاقو نب ةمقلع نوكي نأ لایحالا اذه نع باوجلا نم ىل لصحتي ىذلاو. قازرلا دپع

 اذكو . طقف كلذ سابع نبا ثيدحت بیس ةمقاع صف امل و « سابع نبا نع ةمقلع اور نم ثيدحلاف « باجأ ال
 هب ثد « امهم لک نع حيرج نبا هب ثدحو , اینم لك نع هلمح ةكيلم ىبأ نبا ناک نمحرلا دبع نب ديبمح ىف لوقأ
 نبال هلاسر] باس ىلع لدبام كيعس ىنأ ك ثدح ی هب ودم نآیور دقو . اذه نع ةرات و اذه نع ةرات ځرج نب

 جدخ نب عفارو تباث نب ديزو ديف وأ نأ لاق لسأ نب دب ز نع دعس نإ ن ماشه نع ثيللا قيرط نم جرخأف سايع

 نم اسان نأ كاذ امن « كاذ نم سيل اذه نإ : لاقف ةیالا ركذف هللا لون تادآ دع ايأ اي : لاقف ناوم دنع

 مهحرف ىلع مودمحیا كلذب ۸رورس ىلع مهل اوفلح حتفو رمهن مهل ناك ناف - هيفو بابلا ثيدح وحن ركذف نيقفانملا
 معن : لاق ؟ ديز اي كلذك أ : لاقف . اذب لعي اذه : ديعس وبأ لاقف « كلذ ف فقوت ناوم نأ كف « مرورسو

 ديعس وبأ لاقام وحنب هباجأف كلذ نع هلأس ناورم نأ جيدخ نب عفار نع لسا نب ديز نع كلام قي رط نمو . قدص

 لوق امأو . لعأ هقاو « كلذ نع هلأسي سابع نبا ىلإ اعفار هباوب لسرأف « رابظتسالا ةدايز دارآ نارم نأكف
 نبا نع هايإ هتياور ىلع فسوپ نب ماشه عبات هنأ ديريف « جرج نبا نع قازرلا دبع همب ات : ثيدحلا بةع ىراخبلا

 مين وبأو ىربطلاو ليعامسالا امجرخآ و ريسفتلا ىف اهلصو قازرلا دبع ةياورو ۰ ةمقلع نع ةكيلم ىبأ نبأ نع جرج

 نب نمحرلا دبع نب دی نع : لاق لب نثملا سی مو اذه بقع جاجح دانسإ ىراخبلا قأس دقو « هقيرط نم مهديغو
 عفاراي بهذا ةباوبل لاق ناورم نآ»ظفلب هجولا اذه نم ليعامسإلاو لسم هقاسو « اذهب ناورم نأ هريخأ هنأ فوع

 نبذعنل » دمت نب جاجح ةياور ىف ( نزعمجآ نيذعنل ) هلوق ۰ ماشه ثيدح وحن ركذف « هل لقف سابع نبا ىلا
 لهأ ىف ةءآلا هذه تاز امو ذجن نب جاجح ةءاور ىف (ءیش نع مهأسف ادوب ب ی لا اعد اما ) هلوق ٠ « نيعمجأ



 ۳۳۵ ۵۷۰ - ۵۱۸ ثيدحلا

 دقاوچرفن و دیگ نب جاجح داود ق مهلأس ايف هنع هورخآ ام هيلا اودمحتسا دق نأ هورأف ) هل ٠ « باتکلا ۱

 رصقلاب شکالل اذك (اونآ امب ) هق ۰ حضوأ اذمو « هيلا كلذب اودمحتساو هنع محلأس اع هوربخأ مهنأ هورأ
 ىذلا لعلا نم ىأ 6 اوطعأ ىأ راو اهدع) ةزمهلا مه « اوا « یومحاو 6 هولعف ىذلاب ىأ ا

 ىرخألا نأ لع يل هروپشاا ةوالتلا هه فا ول ىلوأ لوااو. ) معلا نم مدنع اع م اوحرف 2 ىلاعت لاو هوتک

 سابع نبا أرق مث ۴ ( هلو ۰ سابع نبا دیس هل هتقفاوم عم ىلوأ روپشلا ةقناومو 6 رييج نب دیعسو یعلسلا ةءارق

 مث اهنع لوئسلا ةبآلا ىف مهنع هللا ريدخأ نيدلا نأ ىلإ ةراش) هيف ( باتكلا اوتوأ نيذلا قاثيم هللا ذخأ ذاو

 كلذ ىلع باذعل اب مدعوتو « هومتكي ال نأ مرآ ینلا معلا ناتكب مہمذ هللا نأو . املبق ىلا ألا ىف نوروكذملا

 یالا هلا نيد مالسالا نإ ةاروتلا ىف هؤانث لج هللا لاق : سابع نبا لاف د ةروك ذلا روث نب دم ةاور ىف عقوو

 ليق دقو ءارسفم هرأ ' دوپمآآ هنع 0ث ىنلا لأس ىذلا ءىثلا : ( هيبنت ) ٠ هللا لوسر اد نو هدابع ىلع ةضرتفا

 ىف ديبج نب ديعس قيرط نم قازرلا دمع یوزو . لب مآب هنع هوربخأف « حضاو ساب مدنع هتفص نع مطأس هنإ :

 هلوق فو . ادم مهناهتكب : لاق ( اونأ ۳ : نوحرفی ) هلوق قو . رک: لاق ( هنومتکی الو سانلل هنئيبيل ) هلوق

 يهاربإ نيد ىلع نحن مهلوق : لاق ( اولعفي ملا | و دم : نأ ) ۱

 ةبالا (ضرألاو تاواملا قلخ ىف نإ بسا - ۷

 لهآ مم هيك نا لوغو ثادحت « ةنوميم ىتلاخ دنع تب » لاق امنع للا ىضر سابع نبا نع بيرك نع

 فالتخاو ضرألاو تاواسلا ىتاخ ىف "نإ ) لاقف هامسلا ىلإ رظنف دق رخ الا لیلا "ثلث ناك الف . دقر من عام

 یلصن ال تام « ةمكر ةرشع ىدحإ یلصف ناساو ًاضوتف ماق م6 بايلألا ىلوأل تايآل راهتلاو لیلا

 « "حبصلا ىلصف جرخ م « نيتمكر

 تيب ىف نابع نبا ثيدح ركذو 4 بابا الا 2 ىلا قاس ( ضرالاو تاوامسلا قاخ ىف نا هلوق باب ) هلو

 نبا هجرخأ ام ةيآلا هذه لوزن بیس ق دروو . مولا باوبأ ىف قوسم هحرش مدقن دقو ؛ ارصتخم هدروأ ة ةف وهميه

 أ اولا دوپاا شرف تا 1 ساع نبا نع ريج نب كروس نع ةريغملا یآ 4 رهعچ قیرط نم ىنارطلاو اح ىبأ

 هذه تلزتف , امهذ افصلا انا لعجا : لَو ىنلا اولاقف » لاق نأ لإ , ثيدحلا « هديو اصملا : اولاق ؟ ىسوم هب هاج

 رغ رفعج نع برقع نع هأو زف ینوم نب نسملا هفااخ دقو . هيف ماكت هن اف اما الا « تا هلاجرو ثالا

 نم شرقو ةيندم ةروسلا هذه نأ 2 هبچ نم لاکش] هيفف هلصو اظرف هن وک ر دقت لعد 0 همش 3 وه و السم كوس

 ةندا نمز ىف ايس الو ةنيدملا ىلإ يب ىنلا رجام نأ دعب كلذل مهلا ؤس نوكي نأ لمحو : تلق . هکء لهآ

 مهبونج ىلعو ًادومقو مای هللا توركذي نيذلا ) اپ --

 ةيالا ( ضرألاو تاواسلا قلخ ىف نورکفتیر



 ريسفتلا باتک - ۳۳۹ ٥

 ی مر نع س نب كلام نع یدبم 7 نم رلا لع انثدح هلا دبع ن ىلع اش = °

 ةالص ىلإ نر تلقف « ةنومیم ىلاخ دنع تب » لاقامهنع هللا یضر سابع نبا نع بی رك نع نايلس

 نع ”مونلا حس لم 6 اطوط ىف 2 ۳1 لوسر مانف ¢ ةداسو هب ها كوم تح ر طف 6 زا نا لوسر

 ىلصي' ماف مثءأض وف هذخأف ًاقلعم ءاقم ینآ مث . ےہ . مخ یتح ةنارعع لآ نم رخاوألا رشءلاتابآلا أرقق , هجو

 ءا اد لس ۳ ہذا م 6 ا ىلع هدب مضوف 04 هبذج ىلا oF تاج م ملص املثم < تەد ھف تمقف

 « نيتنكو یلص م « نیتمکر یلص من « نیتنک ر یلص من « نیتنکر یلص م « نیک ر یلص مث « نیتنک ر یلص م

 6 وا 5

 هجو نم سابع نبا ثيدح هيف دروأ ( ةيآلا (مییونج ىلعو ادوعقو امايق هللا نوركذي نيذلا إل باب ) هلۆق
 نم رخاوألا رشعلا تايآلا أرقف 01 ةياورلا هذه ىف عقوو ۰ اضرآ هدياوف تمل دوو« ال وطم 4.۶ بی رک نع رخآ

 ءورعملا لوأ نأ هلبق بابلا ىف ىت ةياورلا نم د.فتساو . ةرركذملا ةيآلا ضعبب مجرت اذملف « متخ ىتح نارعع لآ

 2 راصنأ ند نيلاظال امو 6 هت خا دقف رانا لخدٌت نم كنز انبر ) با ۱۹

 یوم بی" رك نع املس نب امر نع كلام نع ' ىسيع ن , نوم انث دح هللا دبع نب لع اشو -- ۷۱

 : لاق - هتلاخ ̂ یهو E ىبلا جوز ةنوميم دنع "تاب هنأ "رخ سابع نب فا 2 دبع "نأ سابع نب هللا دبع

 "فصتنا تح 2 نا لوسر ”مانق ءاطوط ىف هاو ا نا لوتس مجطضاو ةداسولا ضرع ف تةجطضاف

 أرق م « هیدیب ههجو نم مونلا حنس« لم قالك هللا "لوسر ”ظقيتسا مث «ليلق هدب وأ ليلقب هلبق وأ لیلا

 . لص ماق 2 وضو نسحأف اهنم أضوتف ةقْلعم نش ىلإ ماق م « نارع لآ ةروس نم متاومللا تايآلا شعلا

 م یمأر ىلع ینا هل 5 ۳ لوتر . عضو ( هبنج ىلإ ”تمقف ”تبيهذ ۰ عنص ام لثم ”تعتصف

 « رتوأم «نيتمكر م « نیتک ر من« نیتکر م « نیتکر مث « نيتمكر من « نیک ر ىلصف : ارلتفب ىنا ىنذأب

 « حبس ىلصف جرخ من « نيتفيفَح نیتکر ىلصف ماقف « نذؤما هءاج 'ىتح عجباطضا مث

 « ىنإلا یدیب ذخأو د انه ىليصالا ةياور ىف عقوو . كلت نم متأ بابلا اذه ىف ةبا و رلا قايس و « طقف خيش خيش

 تاياورلا رتاس ىف اک « یذاب د باوصلاو مو وهو



 ۳۳۷ ۱0۷۲ ثيدحلا

 ةيألا ( ناعالل یدانی ايدانم اندم ان انبر ) تسيصسإب ب ۰

 نبا "نأ سامع نبا یلو# بيرك نع ناولس نب ةمرخت نع كلام نع ديس نب ةت [نثرو -- ۲
 ضر ىف ؛تئحطضاف لاق ؛ هتلاخ "یهو يب لا جوز ةنوميم دنع تاب هلأ ةربخأ امنع هللا ىضر سايع

 لبق وأ ليلا فصقنا اذإ یتح « ير هلا لوسر مانف « اهوط ىف ”ههأو هيَ هللا لوسر مجطضاو ؛ ةداسولا ۱

 تابالا رشماا أرق م « هديب هجو نع مونلا حسمت لمل « مكي نا "لوسر ظقيتسا « ليلقب هدمب وأ ليلقب

 "یا لاق . له, ماق مث « هءوضو ”نسحأف اهنم ًاضوتف ةقلعم نش ىلإ ماق مث« ناره لآ ةروس نم متاوللا

 « ىمأر ىلع ىنالا هادي ی شا ؛لوسر عضوف وينج ىلإ تمقف تبهذ 3 ظ عنصام لثم تعصف تمقف : سابع

 « نیتهکر مم « نيتك 7 نیتنک ر م« نیتنکر "من « نیتمک ر ٤ « نيتمكر ىلصف ءابلتفَی یا ىنذأب ذخأو

 « حبصلا ىلصف جرخ م نیتفیفخ نیتمکر ىلصف مان ”نذؤاا هءاج ینح عجطضا 3 روا م

 هل خيش نع روکذلا ثيدحلا هيف ركذ ( ةيآلا ( ناميالا ىداني ايدانم انمس ان ابر ) بان ) هلو
 همت را هقاسو ؛ كلام نع رخآ ٠

 ءاسنلا ةروس ( ۶ )

 لاو « بیل مجزا ىني اليبس نه ٠ شیاعم نم کاوی اماوق "ریکتسی فکنتسب : سابع نبا لاق
 عابر "برعلا زواج الو ¢ ًاعيرأو الو نيتنثا یعب 6 عاب رو ثالثو شن : هریغ لاقو ۰ ركبلل

 فکتتسب : سابع نيا لاق ) هلو . دذ ىبأ ريخا ةلمسبلا تطقس ( مب>رلا نمحرلا هللا مسب - ءاسنلا ةدو-) هلۆق

 نبا قيرط نم حي دانساب متاح ىنأ نبا هلصو دقو ٠ بسح ىنويمشكلاو ىلمتسملا اور ىف اذه عفو ) ريكتسإ

 ق ناف ¢ بي وهو « رکتسب لاق ) ةتدابع نع فكنتسي نمو لاعت هل وف ىف سابع نبا نع ءاطع نع خرج

 ىنعم : ىربطلا لاقو . ديكوتلا ىلع لمح نأ نكمب و « هريغ هنأ رهاظلاف فاكنتسالا ىلع رابکتسالا فطع ةيألا
 دارلاو « ةفنآلا رهو فک نم لاعفةسأ وه : جاج زلا لاقو . مسلح : لاق ةداتق نع دئسأ و ۰ فأي فکتتس

 ( مكشياعم نم مكماوق اماوق ) هلق . دخلا ىلع ىرجلا نم هتعنم اذا عیصالاب عمدلا تغ کن هنمو « هنع كلذ عفد

 ال ) ظفلب هچولا اذه نم ىربطلا هلصوو 2 سابع نبا نع ةحلط ىنأ نا ىلع قيرط نم متاح ىبأ نبا هلصو اذكم

 كل هللا هلمج ىذلا كلام ىلإ دمعت ال لوقي « مكثياعم نمرکما وق ىنمي (امایق کا هللا ل عج ىتلا ملا ومأ ءابفسلا اوت ۇت
 « ینعع امهنکل « واولا لدب ةيناتحتلاب ةروبشملا ةءارقلا € امايق إل هلوقو « اهوحنو كتأرما هیطتف ةشيعم
 : حارشلا ضمن لاق ‹ فاقلا ةرسكا هاب اهولدب اف وا ولاب لصالاو 5 مآ ماوقو را مايق لاقي : قدسع وبآ لاو

 1 نبمالا الك هنع درو دقو « سابع نبا نع ۱۸ لقا هن ال كلذل ةجاح الو : تلف . لصالا لع فئصلا هدروأف

 قو « فلآ الب « ایق» اضيأ ةئيدملا لهأ نع رومكلل ىف ”ىرق دقو « واولاب ىنعأ رمع نبا ةءارف اضيأ اهنإ ليقو



۱ 

 ريسفتلا باتک ۳۳۸ ٥

 ةءارقلا ىلع ( امايق ) هلوقل اريسفت هلاق امتإ « مكماوق ه هلوق یورما رذ وبآ لاقو . یرخآ تآارق ذاوشلا

 الو« امبرأو ثالث و نيتنئا ىع عابر ثالث و ىنثم ( هلو هياوج لصح ةددبع نآ مالک نمو : تلق . ىرخألا !

 ىثم هريغلاقو . هريغأ عقوو « هلبق ىذلاك اضيأ نايع نبا نع هنأ ممرأف رذ فال عقو انك( خابر برعلا زواجي ۱

 فورصم 4 ىنثم ىف نیونتال : لاق ةديبع ىبأ ریست وه امنو شابع نبا نع ور مل كلذ ناف باوصلا وهو جلا
 الو: لاق مث كلنل دهاوش دشنأ مث , عبرأو ثالث هنآل عابرو ثالث كلذكو نينئا اولوقي نأ دحلاو « هدح نع

 ٠ لاق تكلا نأ ريغ عابد برملا زواجت :

 اراشع الاصخ لاجرلا قرف ت ممر ىح كوثيرتسا لف

 ق ینملا طلغ : « صاوغلا ةرد » ىف یر را لاق . راشع ىلإ لیقو « سادس لا زوج لب : ليقو , یپنا

 یر . راشع ىلإ سامخ ىف فاللاو < عابدو ثالث و یم الإ حيصفلا ف عمسپ 1 ,داحآ ىف سادس مآ داحأو هلوق

 ىلع اف رصتقب له ةلودعملا ظافل الا هذه ىف : هريغ لاقو « راشع ىلإ سامخ نم اتايبأ دشنأ هنأ رج 9۱ فل نع

 ىف ىراخبلا هيلع صنو ؛ حصالا وه اذه : بجاحلا نبا لاق « راصتقالا امهربشأ نالوق ؟ اهلع ساقي وأ عامسلا

 : رخآلا لوف اذکو , تسکلا تيب لمحي ىناثلا لعو : تلق . لاق اذك . هحيحص

 ۱ ایقتستال نأ نمادس دارا یمشبم ةيرض سا تبرض

 (عابرو تالثو ىنثم ةحنجأ ىلوأ) ىلاعت هلوقک افاص وأ وأ «ةيآلا هنرک الاوحأ الإ عقت ال تالودملا هذهو

 لاقي لهو « ادحاو یرجم یرحت لب « ةثالثو ةاذثم يف لاقر الو « ىنثم ليلا ةالصد مالسلا هيلع هلوقک ارابخ] وأ

 راصتخا هيف نيثن'ا ىنثم ىنعم نا ةديبع یا لوق . خا كاثم اذکو . ذوب لیقو . ال حيصفلا ؟ ىنثم لاقب اک ذحوم

 قلعتب ام ىنأيسو « هيف رارکساا ىربال ناكوأ . هترمش) كلذ كرت هن أكو , تال ثالثو نينث'ا نيتنثا هانعم اعاو
 ( ركبلل دل+او بیئل مجرلا ینمی اليس نمل ) هلق . ىلاعت هللا ءاش نإ حاكنلا لئاوآ ىف ءاسذلا نم حكسذي ام ددعب

 هنه دسيم نب دبع هلصو اضيأ سابع نبأ ریست نم وهو « بسح ىنييمشكلاو لمتسلا ةاور ىف اضيأ اذه تبث

 لعج دق « یه اوذخ : لاق هلع ىنلا نأ » تماصلا نب ةدابع ثيدح نم نئسلا باصأو لسم یورو « حي داّیساب

 هلوق ىلإ ةداشالا دارلاو « مجرلا و ةئام دلج بیثل اب بيثلاو « ماع بيرغتو ةئام دلج ركبااب ركباا « الببس نم هللا
 تازت اہلف : لاق سابع نبا ثيدح نم ىناربطلا یور دقو ( الیبس نم هللا لمجي وأ تولا نهافوتي ىتح ا) ىلاعت

 ىف بیل مجرلاو دلجلا نيب عملا ىف ثحبلا ىنأيسو « ءاسنا ةروس دعب سبحال » مب هللا لوسر لاق ءاسنلا ةروس
 ی امت هقا ءاش نإ دودحلا باتكح

ح نإو م * بباب حل
1 'یاتیلا ف اوطسقنال نأ م
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 هيبأ نع ةورع نب ”ماشه ینربخآ لاق عرج نبا نع ماه انربخآ ىموم نب مارا اشو - ۳

 اط نكي لو هيلع امکسع ناكو قاذع اهل ناکو « امحک مینی 4 تناك الجر نا » اهنع هللا ىضر ةشئاع نع
 قذدلا كلذ ىف ”هتكيرش تناك: لاق هيس>أ (ىاتّيلا ىف اوطسقت ال نأ مفخ ناو هيف ترف « ءىش هسفن نم



 ثيدحلا 10۷٩ ۱ ۳۳۹

 » هلام قو

 رباهش نبا نع ناسيك نب حلاص نع دەس نب "میهارب انث دح هللا دبع نب زيزدلا ع مع -- 6 هال4
 تااتف ( یماتیلا ىف اوطسقت ال نا متفخ ناو ) ىلاعت للا لوق نع هشاع لأ هنأ ريب زل نب ةو ىبربخأ » لاق , ۶۵ نو 00 0 5 < رو < ۶ 3 هس وع 7

 ج 03 5 ت ۳ ۰
 امحوزتي نأ اهيلو ”دب ريف ¢ اج و الام هيو ملام ف اکر شن امیلورجح ف نوکن ةميتولأ هذه ؛ ینخآ نبا ا

 نه اوطسقي نأ الا “نهوحكني نأ نع اوبنف « هريغ اهيطمي ام لثم اهّيطميف ارقادص ىف طسقي تأ ريش ِ ۶ ۶ و . ۶# ۱ ۰ - و 0
 ةشئاع تلاق ةورع لاق . نهان هاسنلا نم مل بلاط اما وحكي نأ او رمأف « قادصلا ىف “رهندس ىلعأ “نم اوغلبيو

 لوقو : ةشئاع تلاق 4 ءاسنلا ىف كنوتفةسنو ل هللا لاو « ةيآلا هذه دعب هب هللا لوسر اوتفتسا شانلا "ناو

 ¢ لاجملاو لاما لاف ”نوكت نيد هتميخي نع دحأ هبغر ) "نهوحكنت نأ نوبغرو) یرخآ ةيآ ىف ىىلاعت لا

 اذإ "نونع مهتیفر لجأ نم « طسقلاب الإ ءاسنلا یمن ىف ولامجو ولام ىف اوبغر نم نع اوحكتي نأ اووف : تلاق
 ۱ ۱ ۱ « لاملاو رلالا تالیلف "نك

 ؛ متنظ ( متفخ ) ینعمو < رذ ىبأ ريغل ةمجرتلا هذه تطقس ( ىاتيلا ىف اوطسقت ال نا متفخ ناو باب ) هلوق
 ىأ باسا هيف ةزوطلا ليقو « لدعاذإ طسقأو راج اذا طق لاقي طسقأ نم وهو ۰ اولدمت ( اوطسقت ) یعهو
 روبشملا ىف نوكتال ةغلابلا ةيذبأ ىف لمفأ نال ( هللا دنع طسقأ كلذ ) ىلاعت هلوقب نيتلا نبا هحجرو « طسقلا لا زأ
 هلۆ لا او « دادضالا نم طسفأ نأ هريغ ىو « ىعابرلاب بجعنلا زا وج ىفاريسلا كح مع ٠ ىب الثلا نم الإ
 ماشهو ۰ ماشه نع رج نا یهو « دانسالا عاونآ فئاطا نم ةمجرتلا هذهو  فسو نبا وه ( ماشه ان ريخأ (

 رج نبا نع ماشه لاق اذکه ( اب>كنف ةميقر هل تناكالجر نا ) هلوق . فسود نبا یدالاو ةورع نبا وه ىلعألا

 قيرط نم ليعامسالا هجرخأ كلذكو د ميدعتلا ةورع نب ماشه نع فورعملاو « نيعم صخ ىف تازن انآ مهوأف
 ةياورلا ف فنصلا دنع وه اذكو « ا ةميقيلا هدنع نوكي لجرلا ىف تلزنأ , هظفلو جييرج نا نع دم نب جاجح
 ناكف قذع امل ناف. هلوق وهو ىل.ءامسألا هيلع هيأ رخآ ءیش هيفو « ةورع نع باش نا قيرط نم هذه ىلت ىنلا
 الف املامجو امام هبجمي ىتلا ىبف اهحاكن ىف بغرب ىتلا امأ و « امحاک نع بغز یا ىف لن اذه ناف « هيلع اكس
 لع صمد هذه دعا ىلا بارش نبا ةباور ف عقو دقو 6 اباثم قادص نودب اهجورتي نأ دورا و هريغل ارج وز

 مو ةميتیلا هدنع نوکی لچرلا ف تازنأ « اف لاق هلأ ضارتعالا اذه ند ةملاس در نب جاجح ةءاورو 6 نيدصقلا

 عسيكو قيرط نم حاكنلا قو < ةماسأ یآ قبرط نم ةروسلا هذه رخا وأ ىف فاصملا هجرخآ اذکو ءخلا لام تاذ
 نموهو «وذقلاو ةسايكملا رسكسلاب و « ةلخنلا : ةمجعملا نوكسو ةلمبملا نيعلا حتفب (قذع ) لو ٠ ماش نع اھا
 طظ ایل اب اذه ةشئاع ثب لح ف قذعلا رسما یدوادلا برغآو لوألا ۵ دارلاو 6 ةمركلا نم دوقنعا اك ةلخرلا

 هتكيرش تناك : لاق هبسحأ) هل . « هبیسب كسميف » یریمشکلا ةياود قد « لجل ىأ (هيلع ایکس ناکو ) هلوق
 نوكي لجرلا وه » هظفل و ةماسأ ی ةءاور ىف هب اموزجي انيبم عقوو 6 فون نب ماشه نم كش وه ( قذعلا كلذ ىف



 ديسفتلا باتك - ۵ ۳۰

 هلام ىف هکرشیف المجر امجوزب نأ هرکیو اهحكتي نأ بغریف قذعلا ىف ىتح هلام ىف هتکیرشو اهيلو وه ةميقيلا هدنع

 . هنع بيعش ةياور نم اياصولا ىف تمدقن دقو « نيتصقلل ةلماش بابش نبا ةءاورو « كلذ نع اوهنف . اهلضميف

 (اهقادص ىف طسقي نأ ديغب) هر. امام لب ىذلا ىأ ( اماو رجح فن ) هلق . اهوبأ تام یا ىأ ( ةميقيلا ) هلق

 ( هديغ ابيطعي ام لثم اهيطعيف ) هلو . « اهقادض نم صقتني نأ ديرب و » باش نبا نع ليقع ةياور نه حاكنلا ىف

 اهحاكن ىف بغرب نم ىأ « هری ارام ام لثم ابيطعي نأ ريغب ابجوزتي نأ دیر ىأ ريغ لومعم لع فوطعم وه
 ىف مدقت دقو « قادصلا ىف نهتنس ىلعأ نم اوغابي نأ الإ كلذ نع اوهنف» كلذ دعب هلوق اذه ىلع لديو « هاوس

 هلوق ٠ « هريغ ابيطعي ام لثم اهیطبف اهقادص ىف طسقي نأ رين د ظفلب بابش نبا نع سنوي ةياور نم ةكرشلا

 نع ءاج اذه ةشئاع ليوأتو « هيلع اوقفاوت رم ىأب ىأ ( نهاوس ءاسنلا نم مهل باط ام ارحکنی نأ اوسمأف )

 هلوق ىلع ( ءاسنلا نم مكل باط ام !و>كناف إل هلوق بترت ةبسانم ىف دهاج نعو « ىربطلا هبرخأ هلثم سابع نبا

 ( ىاتيلا ف اوطسقنال نأ متفخ ناو ) ىلاعت هلوق ىنعم ىف لاق 5 رخآ ءیش ( ىاتيلا ىف اوطسقت ال نأ مفخ ناو )

 نم مل باط ام اوحکناوانزلا نم اوجرحتق اهولت ال نأ متجرختق ىاتيلا لام ىف اولدعت ال نأ نوفاخت متاك اذإ ىأ

 وه (ةشئاع تلاق ةورع لاق) هلق . ىاتيلا حاكن ىف اوطسقت ال نا متفخ ناو ىنعملا نوكي ةشئاع ليوأت لعو « ءاسنلا

 ةشئاع تلاق » نيروكذملا بيعشو ليقع ةياور فو « فطع ةادأ ريذب ناكناو روكذملا دانسالا ىلع فوطعم

 دعب » ليقع ةءاور فو «ةصقلا هذه ةيآلا هذه لوزن دعب یا ( ةبآلا هذه دعب ) هلوق . ځا سانلا یفتساف

 نأ نوبغرتو) یرخآ ةيآ ىف ىلامت هللا لوقو ةعئاع تلاق ( ءاسنلا ىف كن وتفتسیو ) هللا لز اف ) هلوق . « كلذ

 ىف كن وتفتسيو ) هلوق یهو ةيآلا سفن ىف وه الو ىرخأ ةيآىف كلذ سباو ملاص ةياور ىف عقو اذك(نهوحكتت

 نه وحكتت نأ نوہغرت وهل وق ىلإ  ءاسنلا ىف كن وتفتسیو) ىلاعت هللا لرثأف هلیقعو بيعش ةياور ىف عقوو ( ءاسنلا

 نم هل ظفللاو فاسنلاو ىليعامسالاو لسم حیحص قف , أطخلا اذه یضتقا ءىش ىراخبلا ةءاور نم طقس هنأ ىل ربظ مث

 هللا لق ءاسنلا ىف كنوتفتسي رل هللا لزناف » عضوملا اذه ىف دانسالا اذ هيبأ نع دعس نب مههاربإ ن بوقعي قيرط

 4 نهوجکشت نأ نوبغرتو نط بتک ام نوت ون ال اللا ءاسنلا ىاتي ىف باتکسلا ىف يلع ىلتي امو نويف کیتفی

 باطام !و>كناف ىاتيلا ف اوطسقت ال نأ نفخ ناو إل هلوق یهو ىلوآلا ةيألا باتنکلا ىف كيلع ىلتي نا هللا ركذف

 اذك ا مدحأ ةبغر ( نهوحكتن نا نوبغرتو ) ىرخالا ةيآلا ىف هللا لوقو : ةعئاع تلات ( ءاسنلا نم كسا
 باپش نبا نع سنوب قيرط نم ةكرشلا ىف اضيأ فصال مدقتو « باهش نبا نع سوی قيرط نم لسم هجرخأ

 هل فاکست دقو , اراصتخا بابلا ىف نأ خاص اور ىف اذم حضوف « انه ةروكذملا ناسيك نب ملاص قيرطإ امورقم

 . لعا هللاو حضوأ ءاندروأ امو © متفخ ناو ال هلوق دعب ىأ « ىرغأ ةيآ ىف » هلوق یعم : لاف حارشلا ضعإ

 رصنقاو ريسفتلا باتک ىلإ باش نبا نع اص قیرط ىأ قيرطلا هذه وزع فارطألا ىف یزلا لفغأ : ( هيبنت (

 نيااهتحالا دحآ نیبمت هيف (هتميقإ نع مدحا ةبغر « نهوحكتت نأ نويغرتو ) هلو ةكرشلا باتک ىلإ اهوزع ىلع

 لمتح هال, هدر ملاذإ هنع بغرو هدارآ اذإ هيف بغر لاقإ هقلعتع هانعم ریخت بغر نال ) نوغرو) هلوف ىف

 یورلاو « ةمدعلاو ةينغلا ف تلزن : لاقف نیمنعلا ىلع ريبج نب ديعس هلوأت دقو « نع فذح ناو ىف فذعت نأ

 اوج ىأ (اوهف) هلوق . ةمدعلا ىف تزن ةبآلا هذهو  ةيئغلا ف تلزت لوالا ةيآلا نأ ىف حضوأ ةشئاع نع انه



 ۱۱ 0۷۵ - (۵۷ ثيدحلا

 نیتمیقبلا حاكن ن رك نأ یفینیف ؛«لاججاو لاملا ةليلق تناك اذإ اريف مدهز لجال اهلامو املا ابف بوغرملا حاکن نع

 نأ هيقو ( كلذ نودب امحاكن زوج نهريغ نأو تاروجحلا ىف للا زوم رايتعا یبدما ىو « لدعلا ىف ءاوسلا ىلع

 ىاتيلا يوزن زاوج هيفو « حاكنلا ىف هيف ثحبلا ىتأيسو ؛ هريغ دقاملا نوكي نکل هرجح تحت یه نم جوتي نأ ىلولل
 ىف اضيأ هيف ثحبلا یأیسو . نما اباحصتسا قلطا نوكي نأ الإ تاب نمل لاقي ال غولبلا دمب نهن غولبلا لبق

 حاکساا باتک

 ةيالا ( مييلع اودهشأف مهاومأ ملا متد اذاف « فورعملاب لك أيلف ًاريقق ناك نمو ) بيصاي-- ۲

 داتملا نم انلمفأ ماند دعا انثدّمعأ . ةر دايم ارادب و

 ىف اهنع هلا یر ةشئاع نع » هيب نع ماشه انث"دح ريك” نب للا دبع اذ ربخأ ”قاحسإ قم -- ۷۵

 ناك اذإ ميتيلا لام ىف تازن اهنأ (فورعملاب لكأيلف ًاريقق ناک نمو ؛ فیل اينغ ناك نمو ) ىلاعت لوق

 « فور هيلع همايف "ناکم هنم لک ای هنأ ًاريقف

 ريسفت وه ( ةردابم ارادبو ) هلوق . ( اییسح) هلوق ىلإ قاس ( فورعملاب لک ايلف اريقف ناک نمو باب ) هلوق
 « طارفإلا فارسإلا : ( ارادب و افارسإ اهول أت الو إل ىلاعت هلوق ىف ةديبع وبأ لاقو « اب مجرتلا ةيألا لوأ
 نب ىلع قيرط نم ىرطلا جرخأو . ةردايمو ارادب ترداب لاقي « هم رهشاب ردصملا رسف هناکو « ةردايم ارادب و

 اندتعأ ) هلوق ۰ هلام نیب و هنیب لوحيف غلبي نأ ىلإ ردابیو مّتيلا لام لك أي نمی : لاق سابع نبا نع ةحلط ىبأ
 انلعتفا انددتعا » یبیمشکلا نع رذ الو « ةديبع ىنأ ريسفت وهو « رک الل اذك ( داتملا نم انلعفأ انددعأ
 هذه تعقو : (هيهنت) . دعملا ءىثلا وه ديتعلا نا < دعو ىع انددعأو اندّيعأ نأ دارلاو « باوصلا وه لوالاو
 ءاسنلا اوئرت نأ مكسا لح ال باب » لبق اذه دعب ایلعو « باتکلا خاسن ضمب نم اوهس عضوملا اذه ىف ةملك.أأ

 هيوهار نبا قیرط نه هجرخأف « جرختسملا » ىف م وبأ امأو , هيوهار نبا وه ( قح) یئدح ) هڵوق « اهرک

 دارلاو « مآيلا لاو ىف» ییمشکلا ةياور ىف ( مقيلا لام ىف) هوو . روصنم نب قع نع ىراخإلا هجرخأ : لاق مش

 ةنيرقب لاما فرصم ىلإ فرهن؛ىلوالا ةياورلا ىلع ناك ىف ريمضلاو « اهوحنو ةيصولاب هلام ف فرصتملا منيلا ىلاوب

 هيلع موقي یذلا مديلا ىلاو ىف تازنأ » ظفلب ةورع نب ماشه نع دقرف نب نامع قيرط نم عويبلا ف عقوو « ماقملا
 هجام نباو ىئاسنااو دواد ربآ هجرخأ عوف رم ثيدح بابلا فو « فورم اب هنم لك أ اريقف ناكنإ « هلام حلصي و

 لاق هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورع نع بت-كلا نيسح قي رط نم متاح ىنأ نیا دوراجلا نباو ةمزخ نباو
 «فورعملاب : لاق ؟ هلام نم لک آفأ « ءیش ىدنع سیلو . لام هل منی ىدنع نإ : لاقف ق ىنلا ىلإ لجر ءاج د
 « رقفلاب فصاا نم ميلا لام نم ةرچ )| 4 حام ىذلا نأ ىلإ هنم ريصم ( !ريقف ناك اذإ ( هلوق . یوق هدانساو

 لوقي سابع نبا عمس نم فربخآ و یدسلا قيرط نم یربطلا ركذو « اياصولا باتک ىف كلذ ف ثحبلا تمدق دقو ٠

 نمو « ىدتكي الو لك أ, » ةمركع:قيرط نمو . هءباصأ فارطاب : لاق (فورهلاب لكأيلف اريقف ناك نمو هلوق ىف
 لاو . اياصولا ىف هيأ فالولا لق ةيقب ىم دقو < ةزوعأا یراوو ةعوجلا ديب ام لک اب » ىعخنلا مارا قيرط

 ؛.لافف ةمييد برغأو . اثیش لک ای الف ةرجأ هلف رك احلا مق امأو . فورملاپ بالا ىصو لک أي : ىح نب نسحلا

 يرابلا يف ۰ ۸ جم - م



:۳ 
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 لاوقالا دعبأ اذهو ءهردقب هيلع قفنأ اريقن ناک نإ و هبلع عسو اينغ ناک نإ مایل اب عنصر اء ىلولا باطخ دارملا

 «یتنا واولاب ناك نمو ةوالتلا (ففعتسيلف اينغ ناك نف ) هلوق : هصآ ام حارشا ضعبا عقو : ( هيبنت ) . اهلك

 واولاب الإ اهيلع تفقو ىلا خسنلا ىف هتيأر ام انأو

 ةبآلا ( نيكاسلاو ىئاتيلاو ىبرقلا ولرأ ةمسقلا رف اذإو ) باپ ۳

 نع ةمركع نع *ییابیشلا ن ع نايفس نع ىعجشألا هلا E انريخأ دي نب ۹ شرم كه 0۷

 تسيلو . ةکسح یه : لاق ( نيك اسملاو ىاتّيقاو 'ىبرقلا ولوأ ةمسق# رشع اذإو ایه هلا یفر سابع نبا

 سايع نبا نع ريبح نب ديعس هعبات . « ةخوسنع

 هلوق . دذ ىلأ ريغا « باب » طقس (ةيآلا منيكاسملاو ىاتيلاو ىبرقلا ولوأ ةمسقلا رضح اذاو باب ) هلوق

 ما ثيدح ةعم كلذب بقل فلس مأ راد هل لاقي ىسوم نب هقا ديبع رص وكلا یشرقلا وه (ديمح نب دحأ انئدح)

 مالا موو « كلذب بقلف ةفيلخلا حافسلا جوز ینمی ةلس مأب لاصتا هل ناك : ىدع نبا لاقو , كلذل هعبتت و ةملس

 موو « نیتئامو نيرشع ةنس تاهو « ةفوكلا لهأ ظافح ىف دمي ناك: لاقو نياطم هاو « ةبلس مأ راج بقاي : لاقف

 نمرلا ديبع نبأ وه یمث لا هلا دیبع هخيشو « دحاولا ثيدحلا اذه ىوس یراخبلا ىف هل امو « كلذ فالخ لاق نم

 ةمركع ىلإ دانسالاو « قس وبأ وه ینابیشلاو « ىروألا نايفس باحعآ ىف دومشم ءاعالا ىف درف هوبأو « قوكلا

 ىلو اذإ سابع نبا ناکو» یعجالا نع رخآ هجو نم ىليعامسالا داز (ةخوذع تسیا و ةكحم یه) هلوق ٠ نويفوك

 نع سيق ىنأ نب ورع قب رط نم الا دنعو . « فورعلاب لوقلا كلذف « مهلا د رذتعا ةلق لالا يف ناك اذاو < خضر

 كيعس هعإ أ7 )3 ۲ ميلا رذتعا ريص# لالا ىف ناك ناو م4 خضرت » لاق ةنألا هذه ىف روكذملا دانسالاب ی اييشأأ

 « تف ام هللاو الو « تخف ةيالا هذه نأ نوعزب اسان نا » ظفاب اياصولا ىف هلصو ( سابع نبا نع ريبج نبا

 هل لاقي ىذلا كلذو ثر ال لاوو « قژرب ىذلا كلذو ثري لاو: نايلاو امه « ام سانلا نواهت اء ان صلو
 تءاجو « نادهّتءملا امه سأ.ع نبا نع ناديحصلا نادانسالا ناذهو « ك.طعأ نأ كل كلمأ ال: لوي ۽ فورم[ اب

 نع كلذ حعو « ثاريملا ةيآ اهتخسن « ةخوسنم اهنأ هودرم نیاو متاح ىنأ نبا دنع ةفيعض هجوأ نم تاياور هنع
 نع هاجو ۰ ماعا و ةمب ال ةم الا لاق هب و « دحاو ريغو ةم ركعو دمي نب مءاقلا لوق وهو « بوسملا نب كيعس

 ركب ىبأ ن نہ رلا دبع نب هللا دیع نأ و دمع نب مماقلا نع سرح دانساب قازرلا دبع هجرخأ رخآ لوق سارع نبا

 الت و « هییآ ثاریم نم هاطعأ الإ انيكسمالو ةبارق اذ رادلا ىف عدي ملف« ةشئاع ةامح ىف نححرلا درع هيبأ ثاريم

 ةبصعلا ىف كلذ امألو « ىصولا ىلإ كلذ ۱« ] , هل كلذ سيل , باصأ ام : لاقف سابع نال هتركذف م ءاقلا لاق د ۳

 . ةخوسنع تسل و ةکحم ةبالا نأ وهو , بارلا ثيدح یاني ال اذ هو : تلق . محل یصوب 1 تلا بدن ىأ

 ىلإ فونت مبسوفن ناف نیک اسلاو یاتلاو ثر ال نع تملا ةبارق ثاریلا ةمسق رضح اذاو : بالا ینعم ليقو

 فلتخاو . ناسحالاو ربلا لیبس ىلع ءىثب مهل خضرب نأ هناحبس هللا أف « الي زج ناكنإ امس الو « هنم ءیش ذخأ

 نأ مزح نبا لوق وهو پرجولا ىلع ىه: ةفث بو دهاجب لاقف ؟ بوجولا وأ بدنلا ىلع هيف سالا له كلذب لاق نم

 ىلوأب دارملا نأ ملا لهأ رثکا نع ىذوجلا نبا لقنو . هسفن هب تباط ام فانصآلا هذه ىطمي نأ ثراولا ىلع



 Er (۵۷۷ - (ها/+ ثييدحلا

 لبس ىلع كاذ نأو ٠ م وممطآ : نورخآ لاقو ۰ لالا قم م وطوأ  موقزراف 2 ینع» نأو < ثر ال نم ةبارقلا

 ىضفيف ةلووجم ةوجم ثاريملا ىف ةكرادمو ةکرتلا ىف اتاقحتسا ىضتفال بوجولا ىلع ناكول هال « دمتماا وهو بایحتسالا

 ىل لاملا سيل : لوقي لبال ليقو « روجحلا لر كلذ لعفی : ليق دقف بدنلاب لوذلا لعر « عطاقتلاو عذانتلا ىلإ

 ( اولوقو ) هلوق ف واولا نوکتف اذه لعو (افورعم الوق مل اولوتو هلوقب دارملا وه اذه نأو « ميةيلل وه الو

 موهعلا ىلع اهنأو « هن واك أي اماعط ملا وعئصا ( هنم موقزراف ) هلوةب دارملا : ةفئاطو نيريس نبا نعو . قتل

 لعا هاو  هریغو روجحا لام ی

۲ ۳ 8 ۳ 7 2 

 نع ردکنلا نا ىف ريخأ لاق مربخآ مرج نبا نأ "ماشه ان أ ین نب مهار | تم ۷

 «لتعأ ال هيم نا ىندج وف « نییشام ةلَس ىنب ىف ركب وبأو هم یل ینداع » لاق ع لا یضر راج

 تل زف ؟ هلا لوسر اي ىلام ىف منصأ تأ ىنرمأت ام "تل « تقف “لعشر من هنم اض وف مام اعف

 ( کدالرآ یف هلا کبمو )
 نایب انه ةيصولاب دارملاو «دالوآ یف » و باب » رذ ىبأ ریمل طقس ( مدالوأ ىف هللا كيصوي باب ) هلو

 ةبعش ةياور ىف (رباج نع ) هلق . د وه ردكتملا ناو « فسوي نا وه ( ماده انربخآ ) هلق ۰ ثاديملا ةمسق

 باتک ىف كاذب قاعتي ام ىقأيس ( ب ىنلا فداع ) هلو . ةرابطا ف تمدقتو « ارج تع » ردكتملا نبا نع

 هلوق ٠ جدزلا نم ناب مثو « راج موق م مالا سکو ةلمرملا حتفب ( ةلس یب ىف ) هلوق . بطلا باتنک ليبق ىضرملا

 نم هيلع شر هنأ معز نم ىلع درلا ةرابطاا ف تنیب ( ىلع شر مث ) هأوق . « ایش ر یپیمدکلا داز ( لقعأ ال

 نأ قرمأت ام تلقف ) هل ٠ هب أضوت ىذلا ءاملا سفن هيلع بص هاب خرصتل ماصتعالا ىف ىفأيسو « لضف ىذلا

 ىف كلذ نایب ینآہسو « ةلالك ین و ۷۶] ؛ ثاديملا نا هللا لزسر اي تاقف » ةروکذلا ةبعش ةءاود ىف ( یلام ىف عنصأ

 نأو كلذ ىف مو هنإ ليقو « جرج نا ةياود ىف عقو اذكه ( مدالوأ ىف هللا كيصوي تازنف ) هلو ٠ ضئئارفلا

 ىف مكيتفي هقا لق كنوتفتس ١ یهو ءاسنلا نم ةريخآلا ةرآلا هذه رباج ةصق ىف تاز“ ىتلا ةيآلا نأ باوصلا

 نع ملسم هجرخأ دقو « دلاو الو هل دلو ال نم ةالكلاو ٠ دلاو الو دلو هل نكي مل ذمو ارباج نآل ( ةلالكلا

 تاز" ىح ١ بدلا اذه ىف لاقف رد.كنملا نبا نع ةع نا نع امهالك روصنم نب د# نع ىتاسنااو « دفانلا ورع

 ىف لاق ردکنلا نبا نع ةيعش قبرط نم اضيأ لسلو « ةلالكلا ىف كيفي هللا لق كن وتفتسب : ثاريملا ةيآ هيلغ

 : لاق ؟ ةلالكلا ىف مكيتفي هللا لق كنوتفتسي : ردکساا نب ذم تلقف « ثاریلا ةيآ تلزنف ١ ثيدحلا اذه رخآ

 - هلوف ىلإ  مدالوأ ىف هللا مكيصوي : هلوق د ضئارفلا لوأ ىف مجرتف كلذب ىراخبلا نطفت دقو « تازئأ اذکم
 لو « ثاريملا ةيآ تلزن ىح » هرخآ یفو هنییع نبأ نع ةييتق نغ روكذملا رباج ثيدح قاس مش < ملح ماع هقلاو

 ةا ور لمم ةئييع نبا نع دوأ هج رخأ دقو . ةثريع نبا مالك ىم ةجردم هدنع ةدايزلا ناي رعشأف « دفانلا هداز ام رک ذی

 هج رخ أف هيف برطضا دقو  اطبا ةئييف نبأ مالک نم اذهو « تاوخأ هلو دلو هل سيل ناک » هرخآ ىف دازو دفانلا



ê ۲ 1ريسفتلا باتک  

 ةرم لاتو « دلو هل سیا كله ما نإ : ثاريملا ةبآ تازن ىتح » ظفلب هنع ءالعأا نب رابجلا دبع نع ةع زخ نبأ
 تلزت ىح م ظفلب ةنيبع نبا نع مدآ نب یح نع هنع یذمرتللاو دبح نب دبع هجرخآ و تلالک_ا ةيآ تلزت ىح »
 ىف لاقف هنع ليئا رسا ىبأ نب قعع) قيرط نم ليعامسالا هجرخأو «نیيثنالا ظح لثم رکذلا مدالوأ ىف هللا عیصوپ
 «ميلح ميلع هللاو هلوق ىلإ » ةمجرتلا ىف هلوقب ىراخبلا دارف , مدالوأ ىف هللا مكيصوي : ثاریلا ةيآ تازن یتح د هرخآ
 هلوت یهو ىرخأل,ةيآلا امأو  ةلالك ثروب لجد ناك ناو إل هلوق ثاديملا ةيآ نم راج دارم نأ ىلإ ةراشإلا
 ةلالكاا نأكسف « لزن ام رخآ نم اهنآ ةرو ىلا هذه ريسفت رخآ ىف ىنأيسف ( ةلالكلا ىف عيتف هللا لق كنوتفتس)
 ؛ ةروكذملا ةيآلا نييءعتب جرج نبا درغني و 8 ةريخآلا ةيآلا تازتف امعاوتفسا تراولا ةيأ ىف ةلمج تناك امل

 نع سيق ىنأ نب ورع قيرط نم ماحلاو ىذمزتلا هچرخآ اذکو « هنع فالتخالا ىلع اضيأ ةئدمع نبأ اهركذ دقف
 ىنعجلا نعو ىنيدملا نبا نع اضيأ ىراخبلا هجرخأ دقو ( کدالوآ ىف هللا كيصوإ إل تازن هبفو < ردکشلا نبا
 ردكاملا نبا نع ىروثلا نايفس قيرط نم لسم هجرخأ اذكو ۰ ظوفحا وهو ةدايزلا نودب ةبيتق ةياود لثم
 « ضئارفلا ةبآ وأ ثاريملا ةيآ » لاق هنأ ردكنملا نبا نع ظوفحلا نأ لصاحلاف « ثاریلا ةيآ تلزن ىح » ظفاب
 ( كنوتفتسإ ) اب لاق نم امآو « هعبات نمو جرج نبا ةياود ىف هب حرص اک ( هللا كيصوي ) امآ رهاظلاو
 سيا نكل « ةريخألا ةب الا لوزن هتصقل بساناا ناکسف ةلالك ثروي ناکام و دلو ذثنیح هل نكي مل ارباج نأ ةتدمعف
 « ثرالا مسا ليقو ‹ تيملا مسا ليقو ‹ ثوروملا لاملا مسا ىف ليقف : امريسفت ىف فاتخم ةلالكلا نال « مزالب كلذ
 ةبآو صال ار خآ ىف تلرت ۱۸| هتمدق ال لالدتسالا حصي مدلاو الو 4 دلو ال نم, اهریسفت نيمپ مل الف . مدقت ام ليقو
 نع ليقع نب دم نب هللا دبع قيرط نم اجلا هح و ننلا باكأو دمحأ جرخأ اک ةد« كلذ لبق تازن ثيراوملا
 «دحأ ىف كعم امهوبأ لتق عيبرلا نب دعس اتنبا ناناه هللا لوسر اي : تلاقف عيبرلا نب دعس ةأ سما تماج » لاق رباج
 دعس یتنبا طعا : لاقف اهمع ىلإ لسرأف . ثاريملا ةيآ تلزنف . كلذ ىف هللا ىضقي : لاق . امام ذخأ امبع ناو
 واج ةصق ىف لزتت م اهنإ لاق نم جتحا هبو معن . اهوزن مدقت ىف رهاظ اذهو «كل وهف ىف اف ملا امهمآ و نيثلثلا
 نوك نأ لمتحمو . اعم نیمالا ف لزنت نأ عنام ال ذإ مذالب كلذ سیا و 0 عيبرلا نب دهس ینبآ ةصف ىف تل زت امإ

 راج دارم نوکیو « رباج ةصق ىف ( اک ثدوي لجر لک ناو ) هلوق مو اهرخآو نیتنبلا ةصق ىف اموآ لوزت
 نأ ربظ كلذ عيمج ررقت اذاو . لعأ هقاو ةيالا هنب لصتلا ةلالكلا رکذ ىأ ( متالوأ یف ها كيصوي ) تلزنف
 حرشب قاعتي ام ةيقب یأیسو . مع هللاو ماولا وه همهو نم نأ و « هعبت نءو ىطايمدلا هب مزج اک مهي ل خرج نبأ
 لات هللا ءاش نا ضئارفلا ىف ثيدحلا اذه

 (کجارزآ "هل رام فصن او بسا -- ۵

 امهمع هللا "یر سابع نبا نع ءاطع ن جیم ىبأ نبا نع ءاقرو نع فو ن رع شرم بس ۷۸

 .هظح لثم ركذلل لم : بحآ امكاذ ترم "لا خسف ؛ نیا ”ةيصولا تناكو «ردلولل لاما ناك » لاق
 رطشلا جوزللو « عباراو نا قأرفل لجو « ثاثاو سادسلا ایه« دحاو لكما نیونالل لعجو « نييثألا
 1 ۰ مب راو



 ثيدحلا ۷۸ - ٩0۷۹ ۳۵

 « هلوق » هلوف تبثو « رذ ىبأ ریغل « باب » هلوق طقس ( کجاوزآ كرت ام فصأ کل و : هلوق باب )ەل

 نا نع رخآ هجو نم ىربطلا ىور دقو « لبق هيلع اوناک ام ىلإ ريشي ( دلولا لاملا ناک ) هلوق . طقف لمتسلل

 ؟ودعلا عفادنال و سرفلا بکرتال یهو ثاریلا فصن ةريفصلا ةيراجلا ىطمنأ هللا لوسراد اولاق تازن ال د ام سابع

 ىلع لدي اذه ( بحأ ام كلذ نم هللا خساف ) هلل ٠ « موقلا لئاق نا الإ ثادیاا نوطءيال ةيلهاجلا ىف اوناکو لاق

 نءالإ نيدلسملا نم دحأ نع كلذ لقنپ ملو ؛ خلا ركنأ نم ىلع در هيفو ٠ ةنآلا لوزن ىلإ رمتسا لوألا مالا نأ

 عي ةعان مالسالا ةعي رش نأ ىلع عامجإلاب هيلع در و « اةلطم خسنلا ركن أ هناف ريسفتلا بح اص فاپصالا لسم ىبأ
 اصیصخت كلذ ىمسف لاق « ةميرشلا هذه رورظ ىلإ ملا ةرقتسم ةيضاملا عئارشلا نأ یز هنأب هنع بيجأ « عّئارشلا

 وبا ةعب رشلا هلو ف تخسل ىلا ءامشالا عوقوب فرم ال لسم وا ناکنا : ی اع ملا نا لاق اذلو < اخف ال

 سدسلا امهنم دحاو لكل نوبل لعجو) هلق . لعا هللاو , ايظفل فالخلا ناكاخسن هيمسأ ال لاق ناو « رباكم
 ضثا رفلا باتک یف دانسالا اذم ثيدحلا اذه فنصلا جرخأ دقو « انه ةدابز ثلثلاو هلوق : ىطارمدلا لاق (ثاثلاو

 لكل نأ ىنءملاو « هيف هخيش یایرفلا فسوب نب دمحم ریست ىف ةئباث امنکاو « كانه اهیصتخا : تاق. اهرکذپ ملف

 «عبراو فصنلا جورال و و ثيدحلا ةيقب ىف هرکذ ام كلذ نازوو « لاح ىف ثلثلا مالا و لاح ىف سدسلا امپنم دحاو

 لاح ىف امهنملک یا

 را ةلحالا 07 .اوليعا ولومت ٠ أَ 8 وخ . نهو رمق ال 6 رهوايطمت ال 3 سابع نا نعرک ذب و

 لاق . سابع نبا نع ةمركع نع ةيناهيشلا انندح دمم نب ”طابسأ انريخأ لتاقم نب دم شر - ۷٩
 نأ کل لع الا ونمآ نيذلا اأ ی { ٍسابء نا نع 5ا هرکذ 1 الو "یاوشلا نسلا وأ هرکذ و «یابیشلا

 هلو ناك ؛لجرا تام اذ اونا : لاق ( "نهومتیتآ ام ضمیب اوبهذل نهولضعت الو اه'رك ءاسنلا اور
 «اپاهآ نم اهم 'قحأ مر اهوجوزپ | اوءاش نإو 3 اهوحوز اوءاش نإو ¢ اجور مهضعب ءاش نإ « هتأرمأب قحا

 « كل ذ ىف ةيآلا هذه تل هیف
 [ ۱۹4۸ : ىف هفرط - ٤٥٧۹ ثيدحلا ]

 ( نهوتینآ ام ضعب | ویهذل نهولضمآ الو 0 اهركءاسنلا اوئرت نأ کسا لع ال هلوق باب ) هلو

 ةزح اهأ رق« لاحلا عضوم ىف زدم < ام رک » هلوقو « رذ فآ ريغل »€ اهزک و دعإ امو « باب » طقس ( ةبالا

 قييمشكلا ةباور ىف (نهوربقت ال نهواضعت ال : سابع نا نع ركذو) هلوق . حتفلاب نوقابلاو مضل اب قايكلاو

 دنع ام باودلاو مو ةياورلا هذهو « اضيأ ىبباقلا ةياور یهو « راهتنالا نم ةائثم اهدعب نوب « نهوربات »

 (نهولضمل ال ) هلوق ىف سارع نبا نع ةحلط ىبأ ن ىلع قب رط نم متاحىبأ نباو یربطلا هلصو رثألا اذهو . ةءاجلا

 ربم هيلع الو اهتبحمل هراكوهو ةأرملا 4 نوک لجرلا ىنعي ( نهومتينآ ام ضعبب اًوبهذتل ) نهورپقت ال
 دوك ذلا لضملاكةأ رلا ءايل وأ كلذب بطاخلا نأ دهاجم نعو . هوحن كاحضلاو يدسلا نع دنسأو . يدتفنل اهرضيف



 ديسفتلا بانک - ۵ ۳:۹

 نب دواد نع حیح دانساب متاح ىبأ نبا هلصو ( اإ ابوح ) هلوق ۰ لوألا حجرو كلذ فض مث « ةرقبلا ةروس ىف

 قيرط نم ىراملا دوو . امظع ۱۶۱ : لات ( ابوح ناك هنا م لامت هلوق ف سابع نبا نع ةمرکع نع دنه ىبأ

 هلصو ( اولی« اولوعت ) هلوق ۰ امحتفب نسحلا نعو  ءاحلا مط ىلع روهمجاو . هلثم ةداتقو نسل ا و یدسااو دهاج

 ال نأ لات < اولومت ال نأ یلدا كلذ ) هلوق ىف سابع نا نع ريبج نب ديعس نع حیح دانی روصتم نب دیعس

 ىربطلا هلصوو « سابع نبا نع یمشلا ىلإ حيحص رخآ دانساب « یرجالا ركب ىبأ دئاوف » ىف هائيورو . اوليمت

 نم بااط یال ةمركع ةراور ىف دعنأو « هلثم مريغو ةداتقو یدسلاو ىىخنلاو ةمرکعو دهاجو نسحلا قيرط نم

 رذنملا نیا یورو « ةشئاع تیدح نم نابح نا هححص اموفم هلثم ءاجو « لئاع ريغ هنزو قدض نازيم د تايب أ

 ءاج دق نکل , مثريغو ىلعثلاو دواد نباو دربلا هركنأو , علابع کب ال نأ ( اولومت ال نأ  یفاشلا نع

 ثرح نم انآ هدر نم جتحاو <« ربشأ لوألا ناكنإو < ىطنرادلا 7 یعفاشلا لاق ام رحت لسا نب دز نع

 لحي امو ءاسنلا ركذ اعو « لابملا ةرثك كلذ مزال نمو « ددع الب لجرلا ءاش ام نيدلا كلم نم لحأ هنأب ىتعملا

 اولومت اما و . ىعابرلا نم ليعي لاعأ ناكل لايعلا ةرثكدارملا ناك ول هناف اضيأو . نوب قلعت لدعلاو روجلاف « نهنم

 ةحلط نع لقن و . ريمح ةا ىه : لاق ةغللا ةمئأ نم ناكو لاق یرودلا ورمع یآ نه ىلمثلا لقن نکلل ۰ يثالثلا نف

 نإ : ليعامسالا لاق» ءاقريخب هريغل و « رذ ىبأل اذک (ربملا ةلحنلاف ةحن) هل . ءاوليمت أل نأ » أرق هنأ فرصم نبا
 ضوء ريغ نم هن وطءبأم ةلحنلا نآ هوجولا برقأو , كلذ ريغ هيف ليق دقف « رظن هيفف یراخباا ريسفت نم كلذ ناك

 نبا هلصو دق ىراخبلا هركذ ىذلا ديسففلاو : تلق . كلإذ نودقتعيو اهب نونیدتی ىأ امتولحتتي ةلح دارلا ليقو

 : لاق < ةلح نهتاقدص ءاسنلا اوتآو ) ىلاعت هلوق ىف سابع نبا نع ةحلط ىبأ نب ىلع قيرط نم ىرطااو متاح نا

 ةلحالا : لاق لسأ نب ديز نب نمحرلا دبع قيرط نمو . ةضبرف ىأ لع : لاق ةداتق نع ىربطلا یررو . رهملا ةلدالا

 ةيطعلا برملا مالك ىف ةلحنلاو . لاق اذنك . قادصب الإ حكتي نأ دحال غني سيل : لاق « بجاولا برملا مالك ىف

 ذخأ ةأرما جوز اذإ لجرلا ناك « ءاسنلا ءالوآ كلذب بطاخلا نإ ليقو : ىربطلا لاق مث . ديز نبا لاف اک ال

 لدتساو « لوألا لوةلا ىرطلا راتخاو « كلذي حلاص ىبأ نع رايس ىلإ هدنسا مث . كلذ نع اوهنف اود ابقادص

 باتکلا خاسأ ضمب نم هنأكو ةروسلا لوأ ىف اهرخآ ىلإ 6 ابوح  هلوف نم ريسافتلا هذه لحم : (هيبفت ) . هل

 طابسأ انئادج ) هلوق ۰ اذه هاپشآ روسا بلاغ ىف ريسفتلا قف عضوملا اذ اصاخ اذه سيلو « ةرم ريغ هائمدق اک

 . ثيدحلا اذه ىوس ىراخبلا ىف هل سيل «ةقث یفوک « ةدحوم اهدمب ةلءبملا نوكسو ةزمهلا حتفب وه ( دم نبا

 رع .یلعخ ناک : نيعم نا نع یرودلا لاق دقو . اضيأ هنع روصنم نب نيسح نع هاركالا باتک یف هدروأو

 هرکذو . فرطمو ىنابيشلا نع ىورب اذ اتبث ناك : لاق نکا « ءافعضاا ىف ىزوجلا نبا كلذ لجال هرک ذف « نايفس

 ( فابیشلا لاق ) هلوق . نيتتام ةنس لوأ ىف تام هنال نسلاب ىراخبلا هكردأ دقو . ءیشلا ىف هو امر : لاقو لیقما

 (سابع نبا نع الإ هركذ هنظأ الو « یئاوسلا نسحلا وبأ هركفو ) هلوق . ذو ريف نب نايلس هارک الا باتک ىف هامس

 یهو اہاصو ىف كوكشم یرخالاو , شايع نبا نع ةمركغ یهو ةلوص وم امهادح] : نيقررط هيف یابیشلا نأ هلصاح

 مث فلآ مث واولا فیفتتو ةلمهملا مضي ىئاوسلاو « سل وبآ وه ینابیشلاو . سابع نبا نع یئاوسلا نسحلا وبآ

 :دييقت یدسلا ةياور ىف ( لجرلا تام اذإ !وناك) هلؤق . ثيدحلا اذه ىف الإ رکذ ىلع هل فقأ لو : ءاطع هما و عرمه
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 نبا نع ىقوعلا قرط نم ىربطلا هدروأ كلذکو « ةنردلا لهأب كلذ صيصخت كاحضلا ةياور قو « ةيلهاجلاب كلذ

 مزج دف 3 ةبالا ازت نأ ىلا مالسالا لوآ ىف نما نوكي ال نأ ةءاهاجلا ف هن وك نم مزل ال نكل « سايع

 لاو 6 ىعشأا رسفت نم هلق هلاکو ¢ هل + ةو قامو ¢ مالسالا لوا قو ةيلهاجلا ف ناک كلذ نأ ىدحاولا

 نیصح لا لث اةمو سيق لاق لوألا سيق ىنأ نبا مسا ی فااخ هنأ الإ هوحن لئاقم ريسفت نع
 نم ىرطلا ىور «

 تناکو نشوالا م مصاع نب نعم تاب ةشيك ىف تلزت : لاق ةصاح ةصق ىف تاز“ |مآ ةمركع نع خرج نا قيرط

 ىجوز ترو ان ال هللا ین اب : تلاقف لب يتلا تم« هنبا ارا حنج ؛ اهنع یفوتف تلسالا نب سيق ىبأ تحت

 وبآ فوت امل و لاق هيبأ نع فینح نب لوس نب ةمامأ ىف نع نح دانسابو . ةبآلا هذه تلزف « جکناف تک الو

 هؤايل رآ ناك) هلو ۰ بالا هذه هللا لزناف ةياهاهللا ىف محل كلذ ناكو . هنأ ما جوزتی نأ هنبا دارآ تلسالا نب سيق

 نم كلذ صحصخت ثيدحلا اذه یف سابع نبأ نع هدحو ةمركع نع یاببشلا نع ةب واعم ی ةياود ىف (هتأ ساب قحأ

 اوءاش نو اهوجوز او أش نو اهجوزت موضع ءاش نإ ) هلوق . اب لخدي نأ لبق اهجوز تام
 مو اهوجوذ مل

 لاق ۾ اهو ريف تو٤ ىتح اذحأ حکست نأ هع امسا > « ةرو ذملا ةر واعم نآ باور ىف ) الما نم 5 ڪا

 « مهتذاب وأ ميثم الإ حكت نأ دارا نوكي نآب الا امدر نکع و تاق . طابسأ ةياورل فلاخم اذه : ليعامسالا

 لجرلا ناک و سابع نا نع واط یا ن لع قيرط نم یرباملا ىور دقو ؛ قب الأ صرصختلا ىف مل ةا یه مهل

 یح اپس ةمسمد تناكن إو اچ وز" ةلممج تناك ناف < ساناا نم اعنف ابو همي الو قاآ ةا ما كرو تام اذإ

 لجرلا ناك امه ريو یدسلاو نسل ایت رط نم اضيأ ىربطلا یددو « امر و توم
 اما نمف هيب أرق ید ازم ثر

حأ ناک هلو اہ قلا ترا وا قوس نأد ىدسلا دازو « قادصلا هيلا درت وأ توم یہ
 ىلإ ىف تقيس ناو < 5 ق

 »€ ا( مق قحأ ىبف ابلهأ

 مكاعأ تدناع نيذلاو نوبترقألاو نارملارلا كارت ام "یلاوم الج لكلا ) باپ - ۷

 يالا € ادیهش یش لك ىلع ناکا نإ « مميصن موتا

 فيلحلا وهو نيميلا ىلوم وه ین تّدقاع « ةئرو ءايلوأ ىلاوم : رسم لاقر

 نيدلا ىف ىلو٠ ىلولاو « كيلاا ىلوملاو « قّدمللا یلولاو « قتعلا معنلا یلولاو « "معلا با اضبأ یلولاو

 نب ديعس نع قريع ی حاط نع سرردإ نع ا وبأ ان دح دمع ی ”تاصلا شم بس ۰

 ) e تادفاع ”نيذلاو )ل . ةثرو : لاق ( ىلاوم ان لکساو ) اممع هللا ضر سابع نبا نع ریبج

 مبااب اج ىلا ىخآ ىلا قوخألل هجر ىوذ نود ؟ىراصنألا رجاهمللا ثرپ ةنيدل اومدق امل نو رجامما ناك

 ةحبصتلاو ةدافرلاو رصنلا نم ( Kile تددقاع نذلاو) لاق مث . تخم ( لاو انلمجت لکلو) تلر اف

 « ةحلط سیردا حمس ۰ سردإ ةماسأ وبأ مس ۰ هل یمویو ثاريلا بهذ دقو

 ىبأ ريغل كلذ طقسو ( اديبش ) هلوق ىلإ قاس (نوبرقألاو نادلاولا كرت اء یلاوم انلعج لک. و باب ) هلوق
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 لولاو « فيلا وهو نييلا ىلوم وه ( ینامآ تدقاعإل ةلرو ءايلوأ (ىلاوم إل ءايارأ رم لاقد ) هلق . دذ
 لوااو « كيلملا ىلوملاو ) ابحتفب ىأ ( قتملا ىلوملاو ) ةائثملا رسكب ىأ ( قتلا معنملا ىلوملاو « معلا نبا اًضيأ
 ىف روکذلا مالكلا تیار نأ ىلا دشار نب رمعم هنظأ تنكو ةل ملا ن وكسب اذه رمعمو . یبتنا ( نيدلا ف ىلو»
 لكل و هلوق ىف هنع قازرلا دبع جرخأ امو « دشار نب رمعم نع هدآ لو« ىنملا نب رمعم هماو ةديبع ىبأل زاجا
 ىف ىضاقلا ليعامسإ هجرخأ اذکو . ةبصعلا نم مريغو نبالاو خالاو بالا « ءايلوآلا ىلاوملا : لاق ( ىلاوم انلمج
 نيذلاو إل ةثدو ءال وأ  ىلاوم انلمج لکساو إل ةديبع وبأ لاقو : رمعم نع روث نب دم قبرط نم « ماکحالا »
 البم انمع ىنب البم » معلا نا لواا ىف دشنأو « یداخبلا هركذ ام قاسو : معلا نبا ىلوللف کنامآ تدقاع
 «رهصلا لولاو « رصانلا لولاو « راجلا لوااو « بحلا ىلوملا : ةذالا لهأ نم هريغ هرکذو هرکذب مل امو ءانيلاوم
 كيرشاو خآلا ناو ديعلاو معلا اضيأ اوركذو . یزاولا ىلوملاو « ىلولا لولاو « رارقلا ىلوملاو « عباتلا لوااد
 ثدحلا « هالوم وبف هلل باتک نم ةيآ ادبع لء نم د عوفرم ثیدح هيف ءاج نآرقلا لمم مهب قحتليو « مدنلاو

 قعا وبآ لاقو . دبع هل انأف اشر دح هنع یک نم : ةيعش لوق هوحتو < ةمامأ ىبأ كثادح نم قارطلا هجرخأ

 , ةلافكلا ىف انتمو ادنس ثيدحلا اذه مدقت (د نب تلصاا انئدح) هلوق . لوم رهف كالاو وأ كلب نم لك : جاجرلا
 دبع دلاو واولا نوكسو فا الا حتفب ىدوآلا ديزب نبا وه ( سيردا نع ) ھلو . عضوملا اذه ىلع هحرشب ليحأو
 ىربطلا ةياور ىف عقوو . ثيدحلا اذه ىوس ىراخبلا ىف هل امو « مدنع ةقث سيددإو « وکلا هيقفلا سيردأ نب هللا
 قع نعم ضئارفلا ف عقو (فرصم ن ةحلط نع) هو ۰ « دیزب نب سيرد] انثدح و ةماسأ بأ نع بيركى أ نع
 نيب هيلع قفتم اذه (ةثرو : لاق « ىلاوم انلعج لكاو) هلق . « ةحلل» انئدح سيرد] نع ةماسأ ىبأ نع هارب نبا
 لک و مالكلا لي وأتو : لاق مث , مريغو ىدسلاو ةداتقو دهام نع ىرطلا هدنسا , فلسلا نم ريسفنلا لهأ
 : ليقف كلذ ريغ اريدقت ةيآلا هريغ ركذو . هل مهثاريم نم هوبرقأو هدلاو كرت ام هن و رب ةبصع ا.امج سانلا اأ
 نادلاولا كرت امم لام لكل و ريدقتلا  ليقو ٠ نوبرفالاو نادلاولا كوت ام ثرت ةئرو تيم لكل انلعج ريدقتلا
 لعاف « نادلاولا » و لكل ةفص « كرت امم و و لمحي ةقاعتم « لک » اذه ىلعف . هنوز رم ةثرو انامج نوبرقألاو
 رطاف ايلو فذختأ هللا ريغأ لق إل نآرقلا فو ۰ اريشك عمسدقو « هتفصو فوصوملا نيب لصفلا هيلع مزايو « كرت
 مادلاو كرت ام بيصن ةئرو ىأ ىلوم مانلمج موق لكاو ريدقتلا : لرقو « اقافتا هللا ةفص رطاف ناف ( تاومسلا
 (كرتامإل و موقل ةفص (مانامج إل و رخؤم ادتبم ءبيصأ » و مدقم ربخ « لكل » نأ ىضتقي اذهو « ممويرقأو
 فذح اذكو « هتفص تيقبو لكهيلا تفيضأ ام فذح اذكو ۰ هتفص ( بيصن إل و فذح ىذلا أدتيملل ةفص
 كلذ نم حضوأو . فلكتلا هرهاظ امم كلذ ريغ اورکذو « نوبرعملا هركذ ام لصاح اذه « فوضرملا ىلع دئاعلا
 امم بيصن ءاسنلاو اوبستنكا ام بدصن لاجرلا إل هلوق وهو ابلبق ىتلا ةب لا ف مدقت ام وه لك هيلا فاضي ىذلا نأ
 كرت ام ایم ىأ ( ایمن اإل انردق یا € انلعج )ل ءاسنلاو لاجرلا نم یا م لعل و ل لاق مش < نبستکا
 نم باطخ € مهيصأ موتا و ةاعاۇملاو ةالاوملا وأ فاح اب ىأ 4 نام تدقاع نذلاو ؛ نوبرفآلاو نادلاولا
 بارعالا عقب نأ یفینب حضتا| ىنعملا اذه ىلعو « هبیصن هثرب نم لكل طعیلف دحأ ثاریم ىلع لو نم ىأ كلذ ىلوتي
 ې رجابملا ثرب ةئيدملا اومدق أل نو رجاوملا ناک : کاما تدقاع نیذلا و ) هلو . فدعتلا نم هادع ام كرتيو
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 نم معآ ىلع هريغ اباحو « مهنيب لب ینا یخآ نم ىلع سابع نیا املج اذکه (ةوخالا هجر ىوذ نود یراصن لا

 نمو . كلذ خسنف ءرخألا امهدحآ ثريف بسن امهنيب سيل لجرلا فلا< لجرلا ناك : لاق هنع یربطلا دئسأف كاذ

 لکل و تازن املف) هلوق . هثدوف ىلوم ركب وبأ دفاعو « هثريف لجرلا دقاعي لجرلا ناك : لاق ريبج نب ديعس قيرط

 قيرط نم ىربطلا یورو . ةيالا هذه فيلم لا ثاريم خسان نأ ةياورلا هذه ىف عقو اذکم ( تخسن ( ىلاوم انلمج

 لجو زع هللا لزنأف « رخآلا هرو تام اذاف « لجرلا دقاعإ لجرلا راک» لاق سابع نبا نع ةحلط نبأ نب ىلغ

 ( افورعم مئايلوأ ىلإ اواعفت نأ الإ نرجاملاو نيئمؤملا نم هللا بانک ىف ضعبب ىلوأ موضعإ ماحرالا راوآد ١

 ید لوقيف ةيلهاجلا ىف لجرلا دقاعي لجرلا ناك: ةداتق قبرط نمو . متدفاع نيذلا کشایل ول اوصوت نأ الإ لوقي

 ثاريملاب خس مث « سدسلا وهو ثاريملا نم مهيصأ موت وب نااومآ مالالا ءاج ايلف « كراو یارتو كمد

 . دمتعملا وه اذهو ‹ كاذک ءاملءلا نم ةعامج نع ىش قرط نمو , ( ضعبب ىلوأ مهضعب ماحرألا ولوأ و إل لاقف

 یهو ( لكلاو ) تازنف ةبصعلا نود هدحو ثري دقأملا ناك يح ىلوألا :نيترم عقو خسنلا نوکی نأ لمتحيو
 ثاریلا صخو بازحألا ةيآ كلذ خس مث « سابع نبا ثيدح لزتتب اذه لغو « نور امیج اوراصف بالا ةيآ

 هثیدح ىف سابع نبا هل ضرعت دقو . رائالا ةيقب لزنتي اذه ىلعو , اهون و دافرإلاو رصنلا دقاملل قبو ةبصعلاب

 رصالا نم ( عناعآ تدفاع نيذلاو ) لاق مث ) هلوق ۰ لعأ هللاو ءهنم دبالو « ىناثلا خسانلا رک ذب مل نکا اضيأ

 ىبأ نع هتياود ىف یربطا هنيب ءیش هنم طقسو « هيف عفو اذك ( هل ىصوبو ثاريملا بهذ دقو ةحيصنلاو ةدافرلاو
 هلوقف «ملا رصالا نم ( مهیصذ موت آف مكناعأ تدقاع نيذلاو إل لاق مث : هظفاو دانسالا اذهب ةماسأ ىبأ نع بیرک

 ةثاعالا ةفيفخ ءاق اهدءب ءارلا رسكب ةدافرلاو . مالكلا هجو وهو « مكنامأب الو تدفاعب ال مونآب قلعتي رصنلا نم

 تمدق دقو « هدحو لمتسلا ةياور ین اذه عقو ) ةحلط سيردا عمو سٍ رد] ةماسأ وبأ عح ) هلوق . ةيطعلاب

 « هئيعب ثيدملا اذه ىف ةحلط نه سيردإلو سیدد] نم ةماسسأ دال تیدحتل اب حييرصتلا هدنع عقو نم ىلع هيزذتلا

 ۱ ملعأ هللاو  فنصلا راشآ كلذ لاو

 ةرذ و ىني ( ةرذ لاقثي بال هلا نإ ) بص - ۸
 نب واطء نع لسا نب دیر نع ةرسيم نب نمنع 25 انربخأ زيزءلا دبع نب ر اشم — ( 6۸۱

 انبار یر له « هلا لوسراب : اولاق هيك بلا نمز ىف اسانأ نا » هنع هللا ىضر «یردلتآ دیمس ىلأ نع راسب

 : اولق ؟ باحس هيف سيل هوض « قرههظلاب سمشلا :ةيؤر ىف نوراضت له « معن : يي ىبلا لاق ؟ ؟ ةمايقلا موب

 قر راها للم ئبلا لاق . ال: اولاق ؟ باحس هيف سيل هوض ءردبلا هل رمقلا ةبؤر ىف نوراضت لهو : لاق . ال
 و ار و
 عديل Û دوم

 ن ذأ ةمايقلا موي ناك اذإ . اهدحأ ةيؤر ىف نوراضت الإ ةمايقلا ر ل ص | صوف ”#
 اا ۳9 ۶ ۳ ۳ ۳ 0 1 1

 0 . راتلا ف نوطق استي الإ باصنالاو مانصالا نم هللا ريغ دبع ناك نم قا الف «٤ دیعت تناک ام ةما لک

 مک نم : مل لاقيف دوبيلا 'ىعديف « باتكلا لهأ تا رثغو رجاف وأ رس هللا "دبمی ناك نم الإ قبب ل اذإ

 يرابلا حج م ۸ ج ۳ = م



 ريس ھالا باتك - < ه ۳۵۰

 ؟ نونب اذاف « دا الو ةبحاص نم لا ام تب ذك : مهل لاقيف « هللا "نبا ير دین انك اولاق ؟ نودبعت

 نوطناستيف اضعب اهّعب مطح ”بارساهمأك رانا ىلإ نورشحیف ؟ نود رتالآ : راشی ٠ انقتساف ادبر انشاء: اولاقف

 تا ل عر م ا ی 1 - 8 55 5 2 0 0

 الا قري ملاذا ىح ٠ لوألا لث« كل ذكف ؟ نونبت اذام : مل لاقيف . دل َو الو ةبحاص نم هللا ذختا ام« مبذك

 ؟ نورظتنت اذام : لاقیف « اف ۳ یا نم روم ىندأ ف نيلاملا 55 مانا 0 رجاف ۳ ند فا 05 ناك نم

 : ملل لای « هلا نبا حيسلا بمن انك: اولاق ؟ نودبمت متا نم : ملل لاقي « ىراصنلا ىعدي 3 رانلا ىف

 ظتن نحو : میبحاصت ملو ميلا انكام رقفأ ىلع اين هلا ىف سانلا اراق : اولاق . ؛دبعت تناك ام ةمأ لك "میت

 € U وأ رم ۱ بش لاب دل رشت ال : نولوةيأ « کبر انأ 2 لوقف 6 دبع انك ى ذا انير

 لافثم) ىلامت هلوق ىف لاق ةديبع ىبأ دیسفت وه ( ةرذ ةنز ىنعي ( ةرذ لاقثم لب ال هللا نا ) هلوق باب ) هلوق

 « ءابحلا ةدحاو لاقيو ةريذصلا 22 ةرذلاو لقثلا نم لاعفم وهو هنز و ىأ اذه لاةثم اذه لاقب و «ّمرذ ةنز ىأ (ةرذ

 امل نزوال ةرذلا لاقيو . ةسمس عبر ةادرخلا ةنزو ةلدرخ عبد نزو ةلاخنلا ةقروو ةلاخن ةقرو عبر اهتز لاقي ةرنلاو

 ةعافشلا ىف ديعس ىلأ تیدح فصل ركذ مث . ىلعتلا هاکح اًئيش دزب مف هنزوف رذلا هالع ىتح افيغر كرت اصخت ناو

 ؛ هانعم ىف هلوطب وهو كانه روكذملا ةريره ىبأ ثيدح عم ىلاعت هللا ءاش نا قاقرلا باتک یف قوتسم هحرش یتآیسو

 یساولا نیاب فرعي ىلهرلا وه زيزعلا دب نب دم هخيشو . دیحوتلا باّدكىف نييلاوتم امههامبب امهركذ عقو دقو

 ماصتعالا ى رخآو ثر دولا اذه یوس ىراخيلا ىف هل سیلو ٠ متاح واو ةعرز وأ هليلو لجعلا هو

 اديهش مالؤه ىلع كب انجو « ديهشب ةمأ "لك نم نهج اذإ فيكذ ساب ج 8

 اد وتو اريعس مج , هاهم باتكلا سا مہ افقاک دومت ىح اهيوست : اهوجو سماعن . دحاو لات و لات

 ۳۹ لاق نا دبع نع ةديبع نع مها را نع نامیلس نع نایفس نع ی2 ان ربخآ قد اشو -- ۲

 ؟ لزل" كيلعو كياع ا رقآ : تلق . لع أرقا : ٍطم یبلا ىل لاق : لاق ةرُم نب ورم 5 و ثيدلا ضف

 ةم لكن م انثج اذإ فیکسف إل تفاب ىتح ءاسنلا ةر وس هيلع ةئأرقف ء ىريغ نم "هعتسآ نأ بح | یناق : لاق

 ۱ « ناق رذت هانیع اذاف « "كسمآ : لاق ( ادیمش ءالؤ» ىلع كب ادلجر دیشب

 ۵۰۵۹۰۵۰۵۵ ۵۰0۰40۰64 : یف هفارطآ 46۸۲ ثيدحلا

 قلعتت ال ريسافت بابلا ىف عقو ( ادیهش ءالؤه ىلع كب انئجو « ديبعب ةمأ لكن م انثج اذإ فيكن باب ) هل

 قو « ةلي#ث ةيناقوف ةانثم ثك الل اذك ( دحاو لاتخلاو لاتخا ) هلوق ٠ كلذ نع راذتعالا تمدق دقو « ةيآلاب

 ىلاصت هلوق ىف لاق « ةديبع ىنأ مالک ىف وه كلذکو « كلام نا هبوصو ءدحاو لاخلاو لاتخلا » لیصالا ةباور

 بابت نم بوث لالا و » جاجعلا لاق اردصم ءىحيو : لاق . دحاو لاخلاو ءاليخلا وذ لاتخما : € ادرغ الات إل

 تدجو هنإ لاقیو ۰ نیرشعلا نم اوحت خلبف ةديصق ىف مهضعب ابمظن ةريثك نامل قلطي لاخلاو : تلق . « لابجلا

 ةيناقوغلارال ةبناتحتلا ةانثملاب رثك الا ةياور ىف ىذلا نأ يضتقي ضايع مالك« ىرخأ نيرشع كلذ ىلع ديزت ةديصق



 ۲۵۱ ۱۵۸۳ - 0۸۲£ ثیدملا

 كلام نبا لاق امانه هل ىنعم ال ةيئاقوف ةانثع لاتخلاو « ةيناقوفلا ءاتلاو ءاخلا ىف هروأ هنكسا « حيحص هلك لاق اذهلو

 ىف لش هنأ یعلاو « .الخلا ممالاو « هيناقوف ال ةيناتحت ءا هنيع نالو « ردذلا وهو لتخلا 00 ااو

 سوط « مهئافقأكدومت ىتح امہ وسا اھ وجو سمطأ ) هلوق . مظاعتلاو ريبكالا لبس ىلع هنم مظعأ وه نم ةروص

 یح اوس ىأ ( اهوجو س طن نأ لبق نم) ىلامت هلوق ىف لاق : ةديبع ىبأ مالک نم رصتتم وه ( هام باتکلا
 دارملا : ةداتق نع ىربطلا دنسأو . ءاع ىأ اتکا سمطو « امتع ىأ راثالا تط حيرلا لاقي ٠ ماما دومآ

 ىنأ لوق وه ( ادوفو اريعس ممگ) هل ۰ اسح هتقيقح دارلا سیل و ليث وه ليقو . ةيفقآلا ىف هجوألا د رعت نأ

 یدسلا قيزط نم متاح ی آ نبا جرخأو .ادرقو یا € اديعس مم ىنكو ) لاما هل وق ىف لاق 11 ٠

 هوق .ةرم ريغ هيلع تون م خاسنلا نم هنأاکو < الا هذه تسيل ريسافتلا هذه : ( هيبنت ) . هلثم كلام نأ نم

 وه مهاراو 5 شمعالا وه ناجاسو «یروئلا وه ناضسو . ناطقلا وه ىحنو < لضفلا نا وه ( ةقدص انثادح)

 ةديبع

 هخيشو ىراخبلا خيش یوس هلک دانسالاو . دوعسم نبأ وه هللا ديعو « ورع نبا وه هل 1 حتفب ةديبعو ؛ یعخنل

 دانسالاب لوصوم وهو : نااعقلا وه ( ی لاق ( هل ۲ شعا ملوأ قسذ ىف نيمإ املا نم ةا هيف , 7

 درو دقو « مهار نع ةرم نب ورمع نم شمالا ةياور نم ىأ ( ةرم نب ورم نع ثيدحلا ضمب ) هلو . وکلا

 لاق » هدعب لاقو روكذملا دانسالاب ناطقلا ىحي نع ددسم نع فاصملا هجرخأ ثيح نآرقلا لئاضف ىف اغا و كلذ

 ءاش نإ كانه ثيدحلا حرش قیر, هدانساب مپ « ميهادبإ ع ةرم نب ورع یثدح ثيدحلا شیب و لثمعألا

 عوطقناب عطقنملا نع ريع : تاق . لورم فيديا ضعإو « عوطقم ورع دانسا : ىفام رکلا لاتو . لامت نا

 ضمنا نآ دارآ هنأ نظ هن کف ةرم نب ورع هب هثدح ام ديريف لوپ هلوق امأ و < حالطصالا ةاعارم هئارتک | ةلقل

 اضيأ هئانثأ ىف هضعبو « ةينآلا ةياورلا ىف هلك هدنع وه امو كلذكس يل و « اذه نع ضعبلاو اذه نع

 لح أ ءاج وأ رم ىلع وأ ىضرم منك ناو زا تسيصصاي - ۱۰
fieرطئافلا نم  ( 

 م ۰ 2 اسم و و 7 ۰ 5

 سا فو ؛دحاو ةنيرج ىف : اهيلإ "نوک احتب ىتلا ”تيغاوطلا تناك راج لاقو ٠ ضرآلا هجو : اديدط

 ا يع 5 Ey ر 5

 . ناطيشلا توغاطلاو « رحّشلا تبجلا : "رع لاقو . ناطيشلا ee لری ناك . دحاو ی لک یو (دحاو

2 

 نهاكلا توغاطلاو ؛ ناطیش ةشبحلا ناساب ”تبجلا : ةمركمإ لاقو
2 :2 2 0 

 ةدالف تكسلك » تلاق اهنع هللا ىضر ةشئاع نع هيبأ نع ماشه نع ةدبع ان ربخآ "دم اش - هر

 2 8 ۲ 4 0 ا تي 7 2

 ىلع مو اولصف ؛ ءام اودحب لو ءوضو ىلع اوسإلو ةالصلا ترضخ « الاجر اهبلط ىف يقرب ىنلا ثعبف ۽ ءامس
 هی

 ¢ ممیتلا 3 ین ۰ 4 لاف هوضو ريغ

 ءاسنلا ىتبآ ىف كرثشم ردقلا اذه ( طئاغلا نم نم دحأ ءاج وأ رفس ىلع وأ ىضرم مک ناو هلوق باب ) هلوق

و « ةيااع ةصق ف تل زت ءاسنلا ةنآ نأب رهشا ءاسنلا ةروم ريسفت 3 هل فیص)ا هاراو 6 ةانئاملاو
 ف ةف ام قبس دق

 يأ اومهيت : € ابیط اديمص اوهميتف ) ىلاعت هلوق ىف ةديبع وبأ لاق (ضرالا هجو اديعص) هزوق . مسيتلا بانک



YoYريسفتلا باتك - 0۵  

 ءاوس ؛ ضرالا هجو دیعصلا نأ ةغللا لهأ نيب افالخ ملعأ ال : جاجزلا لاق . ضرالا هجو ديعصااو . لاق اودمعت
 لدعص» ام ةب اه را ادیمص یک إو الز ادیمص ال و (ازرج |دیعص ال لاعت هلو هنمو ال مأ بارت اهاع ناک

 نمو٠ تاينالو 00 امف سيل ىلا ضرالا درعصلا : لاو ةداز قارط نم یدد نأ لول ىرطلا لاتو ضرالا نم

 نأ باوصلا . ةوتسلا ضرألا دیعصاا : لاق ديذ نا قيرط نمو . بارنلا ديعصلا : لاق سيق نب ورع قيرط
 ىف طرتشا نم هن كس ىذلا وهف بطلا امأو « ءانبلاو تاينلاو سرفلا نم ةيلاخلا ةوّدسلا ضرالا هجو ديعصلا
 یورو ( هېر نذاب هتايث جرخم بيطلا دلبلاو إل ىلامق هللا لاق « تبذملا بارا وه بطا نال « بارلا مميتلا
 نوكاحتب ىلا تيغاوطلا تناك : راج لاقو ) هلو . ثرحلا بيطلا ديعصلا : سابع نبا قیرط نم قازرلا دبع
 قيرط نم متاح ىبأ نبا هلصو ( ناطيشلا مملع لزني نارك  دحاو یح لک قو دحار لسا قو دحاو ةنيبج ىف اهلا
 بس مدقت دقو « دحاو لاله قو ه دازو هلثم رک ذف تمغا وطلا نع هللا دع نب رباج یاآرب : لاق هبنم نب بهو

 ثراحلا'تفب ةنومیم مهنم « ةعصعص نب ماع نب لاله ىلإ نوبستني ةليبقف لاله امآ و « حتفلا ةوزغ ىف لسأو ةنيبج
 هريسفت ىف ديمح نب دبع هلصو ( ناطیشلا توغاطلاو رحسلا تبجلا ) هلوق ۰ مريغو ةباحصلا نم ةعامجو نينمؤملا مآ

 رع نع دئاف نب ناسح نع قع ىف | ۳ رط نم ميلك ناعالا باك ىف ةتسر نب نہ رلا درعو هدم ف ددسمو

 « ةتسر ةياور ىف رع نم ناسح عامو ناسح نم هل قع) ىبأ عامسب حيرصتلا عقو دقو « ىوق هدانساو هلثم

  نرعء ىربطلا یورو . تاقا ىف نابح نبا هرکذو « خيش ماح وبأ لاق , ةدحوملاب «یسبع ءافلاب دئاف نب ناسحو

 فو ريبج نب ديعس قيرط نمو . هيلا نوكاحتي ناسنإ ةروص ىف ناطيشلا توغاطلاو : دازو رمع لوق لثم دهام
 : ةمركع لاقو ) هلق ۰ هلبق ىذلا ىلا ليوأتااب هدر نکع_ اذهو . نهاكلا توغاطلاو « رحاسلا تبجلا : لاق ةيلاعلا
 نم ىربطلا یورو « هنغ حیحم دانساب ديمح نب دبع هلصو ( نهاكلا ترغاطلاو « ناطیش ةشبحلا ناسلب تبجلا
 ىوعلا قيرط نمو . نهاكلا ترغاطلاو « ناط دلا تيجلا نأ ثدحتن انك : لاق ةشبحلا ركذ ريغب هلثم ةداتق قيرط

 لاجر معزو : لاق . بذکلاب مانصالا نع نوربمي اوناكن يذلا تيغاوطلاو « مانصالا تبجلا : لاق سابع نبا نع
 سابع نبا نع ةحلط ىبأ نب ىلع قي رط نمو . فرشألا نإ بعكى عدي دوهيلا نم لجر توغاطلاو « نهاكلا تبجلا نأ
 سنج توغاطلاو تبجلاب دارملا نأ ىرطلا راتخاو . فرشالا نب بعک ترغاطلاو « بطخأ نب ىح تيجلا : لاق
 5 لعأ هللاو « نهاكلاو رحاسلا هيف لخديف اسذآ وأ اهلج اناطيش وأ اتص ناك ءاوس هللا نود 9 كيعإ ناك نم

 6 رحاسلاب هنع ربغ نكل « كلذ ىلع ديبج نب ديس هقفأو دقف ناطيشلا ةشدملا نآسلب تا نإ ةمركع لوق امأو

 اذهو . نهاكلا توغاظلاو « ةشبحلا ناسلب رحاسلا تبجلا : لاق ريبج نب ديعس نع حیحم دانساب ىربطلا هجرخأ
 ىف امهريغو ىوغللا ةديبع وبأو ىعفاشلا خل ابف « امف فلتخا ةلأسم یهو « نآرقلا ف برعملا عوقو ىلإ امهنم ريصم
 عوقوب هل جتحاو بجاحلا نبا هراتخاو ةعامج كلذ زاجأو « نيتغللا دراوت ىلع كنذ نم درو ام اوامغ « كلذ راکن]
 عیقتو « اذه نم ةلج ىراخبلا حيحص ىف مقو دقو « سانجألا ءامسأ عوقو نم عنام الف ميهارباك هيف مالعألا ءامسأ
 هلوقب ريعو « رصتخلا ىلع هحرش ىف اهركذ تايبأ ىف همظنو كلذ نم نآرقلا ىف عقو ام ىكبسلا نيدلا جات ىضاقلا
 « اضيأ اهتمظن و « دروأ ام ةدع نم برقت كلذ ىلع ةريثك ةدايز هدعب تعبتت دقو « اهركذف تایپالا هذه اپعمجت
 تنأر دقو « كلذ ىف هتميثف ةلعا ىف لقن ام داراب نکا نکلا كلذ نم هنأ ىلع اقفتم وه هدروأ ام حرج سولو

 : تلقف اضيأ ىل اهةايو هل هيلت ىلا ةسلاو ىمظن نم اهم تدب لواف , ةدئاغلل عيبا دارإ
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 ريطاسالا انشو ( دك ) تقحلأ دقو ( زك ) جاتلا دع برعملا نم

 روفاكو لیمو ىبوطو مود عیب ترعوک هطو ليبسلسلا
 ر واط سس لمس تا واص قريتنا عم قدإ رم ةاکشمو لیبج زلا و

 روهش. ساطسقلا دانید مث ق  اسغو مهنابر سيطارق اذك
 روطسمو دوکذم نیلفک تورو  ةئشان ملاو ةروسف كاذك
 روات هلم ديرد نا ىح اهف ذك دعي سودرف دیلاقم هل

 روكذم تبجلا مث بالاو یرسا اذك لجسلاو ليمو مرح تدزو

 روپ هم وې هلم رېصإ تسراد اتم م هانآ و اأانطقو

 رونلا انسلاو صانم مقرلا مث  رزو عم ءالا ضیغو ىرصأ نهرص

 نورشعو ةءبرأ هتركذام ةدم نا ( دك ) ىلوقب و نورشعو ةمیس جاتلا هرک ذام ةدع نأ ( زك) ىلوقب دارااو
 نمحرلا حرشلا اذه ىف اهنم مدقت ءايشأب اذه ىمظأ ذعب ترفظ دف « هيلع كردتسي أم بع ا مل ینا فرتعم نأو
 ف ةدايز نم هيلع تفقو م لآ ىلامت هللا ءاش نإ ریل اذه حرش رخآ ىلع تيتأ اذإ ىنأ تمزع دقو « ائعارو

 دقو 3 ميلا ةبآ لوز و اهدّوع طوقس ف ةشئاع دوش نم افرط ف اا دروآ ۰ ىلاعت هللأ ءاش نأ اموظنم كلذ

 مينا باتک ىف ینوتسم هحرش یضم
 رمألا یوذ ( کنم رهألا ىلوأو « لوسرا اويطأو « هللا اوميطأ ) اپ - ۱ ۶ 0 3 ۰

 رفيمس نع اسم نب ىلاي نع جرج نبا نع دمع نب جاجح ان ريخأ لضفلا نب ةقادص ارو - 4 و١ ۲ 0 5 2 1
 ىف تازن » لاق ( مك“ رمألا ىلوأو « لوسرلا اوميطأو « هللا اومیطأ) امهع هللا فر سابع نبا نع ريج نا
 6 3 1 نهي ىنلا هک ذإ "یدع نب سيق نب ةفاذح ی نا دبع

 منم ملا لوا هريغلو رذ یال اذک (رمالا ىوذ کنم مالا یل وأو لوسرلا اوعيطأو هللا ١ وعيطأ باب) هلوق
 دحاو ىأ وذ اهدحاو نأ كلذ لع ليلدلاو : ذازو بالا هذه ىف كلذ لاق ةديبع نآ ريسفت وهو « مالا ىوذ
 هدحو نكسلا نبا ةياود قو « رك الل اذكك( لضفلا نب ةقدص انثدح ) هلوق ٠ ارظفل نم احل دحاو ال ال ىلوأ
 ظافح نم وهو « بقآ دينسو نيرا همساو یهمصلا دراد نبا وهو« دف انثدح د ىراخبلا نع ىربرفلا نع
 ناک نإ عضولا اذه قالإ ركذ ىراخبلا ف هل سيلو 1 فاسلاو متاح وبأ هفوض نک « ر وهشم ریست هلو تب دا

 «هناقتال ةقدص ىلع بک الا رصتقاو  امیمج امهنع ثيدجلا جرخآ یداخبلا ن وكي نأ لمتو , هظفح نكسلا نبا
 ىف هخيش د نب جاجح ىنعي - اجاجح مزلأ ادينس نأ دمحأ رک ذ دقو « ريسفتلا ةنيرقب دنس ىلع نكسلا نا رصتقاو



 . هفعض نم فیمضل ىف ببسلا وه اذه نآكو « كاذب هباغو « ةب ولا سيلدت ىلع هلمح ناك هنأ الإ - ثيدحلا اذه

 « سم ن ىلعي یتربخآ د جرج نا نع جاجح قیرط نم لیعاعالا ةيآور ىف ( مسم نب ىلعي نع ) هل 5 لعأ لاو

 اهنم دوصقملا ىأ ةفاذح نب هللا دبع ةصق ىف تلز" ىنعملاو « ارصن# هر ذ اذک ( ةفاذح نب هللا دبع ف تازت ) هلوق

 ىلع مد اذه : لاقف دا رلا اذه نع یدرادلا لفغ دن و ةبالا ) هللا ىلإ هودرف ءىش ىف متعءزانت ناف ) هلوق هتصق ىف

 ضع مو « ضعإ عنتماف اهومحقا لاقو ارا اودق وان بوف شوچ ىلع جرخ ةفأ لح ن هللا دمو ناف ۰ سابع نيا

 تلزن تناك نو « هريغ نود ةعاطلاب ةفاذ نب هللا دبع صخم فيكف لبق تلزت ةيآلا تناكناف : لاق . لعفي نأ

 قشو۰ دارلا ربظي هتمدق یذلا لم ابو . یبتا ؟هومیطآ ملم مهل قامو ؛ فورمعملا ىف ةعاطلا اإ مهل رق ام اف دعا

 لاثتما دنع اوفقو هوعبطإ نأ اومه نيذلا نأ هبيسو « هب مثلمأ ام لاثتما ىف اوع زانت ملال . هادبآ ىذلا لاكشإلا

 هتواعش ام ىلإ مددشر ام كاذ ف لزم نآ بسانف ء راثلا نم رارفلا مدع هضراع اوعاتما ن ذلاو « ةعاطلاب سالا

 باتكللا ىلإ اوءجراف هزاوج مدعو ءیخلا زاوج ف معزانت نإ ىأ 5 هلوسر للو هلل ىلا درلا وهو عزانتلا دنع

 ناكر ديلولا ن دلاخ عم رسأي ن راممل ترج ةصق ف تاز الا هدو نأ ىراطلا یور دقو ۰ لعأ هقا و 3 ةئسلاو

 فالتخالاو ةيرسسلا هذه لاح حرش مدقت دقو . لعا لاق « تا زف اصاختف هرم" ريغب الجر رابع راجأف اریمآ دلاخ

 : لاق ةر ره یآ نعف « ةبالا ىف ملا ىلوأب دارلا ف فلتخا و . لیلقب نينح ةوزغ دعب یزاذلا ىف اهريمأ مسا ىف

 : لاق هللا ديه ی رباج نعو « هو هريغو نآروم نب نوهيم نع جرخأو 0 حیح دانساب یربطلا هج رخ آ ءامالا م

 دهاج نع هنم حصأ رخآ هجر نهو < ءايلعلا م : ةيلاعلا آو نسملاو ءاطعو دها# نعو ۰ ريخلاو ملعلا لهآ م

 ىعفاشلا حجرو 0 هليق ىذلا نم صخأ اھو < رو رک وبأ : لاق ةمركع نعو . سخا اه و « ةياحصلا م : لاق

 كلذلو « ملا لو نا ةعاطلاب او مأف ءريمأ ىلإ نوداقنیالر ةرامإلا نوفرعي ال اوناک اهیرق نأب هل جتحاو لوألا
 « صاخ بيس ىف تلزن ناو موعلا ىلع اماح ىريطلارادخا و . هيلع قفتم «ینعاطآ دف یریمآ عاطا نمد ۲و لاو

 لعا هقا و

 ) :pes ریش 3 كوك "یح "نونموی ال كبرو الث ) بيسي ¬۹ ۲

0A0ع » لاق ”ةورع نع “یره زا نع رم از ریخا رفمج نب روع ان دح ۳ دبع نب لف شم —  

 لاف . كراج ىلإ ءالا لسرأ مث ريب” اي تا: كيو یبلا لاقف ةرملا نم یر ىف راصنألا نم الجر "رب زا
 مجري ىد ءالا سیحا 7 ريبز اي _قسا : لاق 2 هبجو ”ناوانن ؟ كع نا ناک نأ « هللا لويز ”ىراصنألا

 "یراصنالا هلئذحأ نيد کس خیر ىف هاخ زن لل ل ىنلا یعوت-او . كراج ىلإ ءااا لسرأ , « ردا ىلإ

 "برو الف ) كلذ ىف تارت "الا تابآلا هذه بسحآ اف : ريب لا لاق . ةعس هيف ام رمأب اهمیلع راشأ ناكو
 ٠ ا ص و ۰ ت 2

 ( مهني رش ايف كوكحم ىح نونمژب ال

 عم ديبزلا ةصق هيف رکذو رذ ىلأ ريغل ( باب ) طقس ( مهتیپ جش ايف كوكح ىح نونمؤيال كبرو الف ) هلوق
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 دنع عقوو « لجأ نم ىأ عيمجلل نأ حتفب « كع نبا ناك نأ م انه هلوقو . ىلاعت هقا دمع هلاسرإو هلصو ىف ةورع

 مامفسالا یهو ةدودم ةزمه ةدايزب نأ یمهشکلا نع هتياور قو « واو ةدايز « نأ و ه رذ یا

 5 شا 2 5 - ۰ ت

 ةشلاع نع ةورع نع ههبأ نع دعس نب مهار | انثدح بشوح نب هلا دبع نب دمحم ایزو - ۰۸۰

 ناكر .5 -الاو | اين دلا "نیر
eےل 2 2م سم ھ 

 ريخ الإ ضرء ىف نم ام: : لوفب لب هللا لوسر تمم » تلاق اهنع هللا یضر

 £ 5 9۶ هر و ب 5 ۲ ۱

 نيف. دصا و نييبنلا نم مهياع لا مینا یا م“ : لوقی + هتعمل ¢ ةديدش ةع هت ذخأ هيف شی ىذلا هاوکش فق

 رو
 رع هنأ "ترلیف 6 نيحلاصلاو ءادهشلاو

 ةافولا ف هو رش مده دقو 2 ةثئاع كثودح هيف رکذ ) نباتا نم مع هللإ معنا نيذأا عم كل وأف باب ( هلو

 « امف ضيق ىلا د ین مشکل ةءاور ىف ءهيف ضيق ىذلا هاوکش ىف» هلوقو . دجلا تو ةوبنلا

 e ىلإ هلا لهم ىف نولئاقت "ال کتل امو) هوت اپ - 6

 "تیک : لاق نسا نا ۰ تعم » لاق للا ديس نع ناف ان لح دم نإ ىلا بع ی — ۸۷

 « نیفهضتسلا نم كار انأ

 نا ناو ب نأ رنا ن 03 توا نع یر اج اند رع نب نایت اشم - 4 ۵۸۸

 ۳ و6 ها ردع نا 5 نأ تیک + لاق 4 رنادلواو ءاسألاو رلاجزا نم نيفععت بلا لإ الث یو

 ترجاه تار « رجاهملا مغا را: هاریغ لاقو ةداهشلاب كتل اوت . تفاض ترم : سابع نا نع

 pele هتفو j وم ۲ زوم م. یر

 ( ءاسذااو لاجرلا نيفعضةسااوإإ رذ الو (اباهأ ملاظلا ىلا هللا لیبس ىف نولتاقتال كلامو باب هلو

 ىأ هللا لیبس ىلع وأ « نيفعضتسلا لیبس ىفو ىأ هللا مسا ىلع فطعلاب رورج نيفعضتسملا نأ 00 الا

 ىبأ نبا وه ( هللا دمبع نع ) هو . صاصتخالا ىلع اک نأ ىرشعزلا زوجو « نيم ءضتسملا صالخ قو

 اذ ( نیفهطتساا نم یمآ و 1 تنک ) هلو .«دیژا ىنأ نب هللأ دیوع یا دح و نامفس نع لح دیس قو. ديزب

 نادلولا نم ومف الإو « ةبآلإ ةاكح دارا و « نادلولاو ءاسنلاو لاجرلا نم نيفعضتسملا نم » رذ وبأ داز « شک ال

 نإ قمح قيرط نم لليعامسالا هجرخأ دقو « ادحأ لاجرلا نم ثيدحلا اذه ىف ركذي لو « نیفهضتسلا نم همأو

 قيرطلا ف هلوق . « ءاسنلا نم ىأو  نادلولا نم ٠ : نیفعضتسلا نم ىأو انآ تنكر ظفاب ةئييع نبا نع ىسوم

 (هللا رذع نم ىأو انآ تنك ) هل . ءالت هنأ سايع نبا نع » لمتسلا ةءاور ىف ( الت سابع نبا نأ ) ىرخألا

 انآ تنکد ديز نب دامح نع دیبع نب د قيراط نم « جرختسملا » ىف مع فال ةاود فو ۰ ةروكذملا ةءآلا ف ىأ

 ٠ ب ىنلا جوذ ةنوميم تخآ لضفلا مأ ةيالا ثراحلا تنب ةبابل هما مماو : تاق . «نيفعضتسملا نم ىأو



o ۳9۹ريتا باتك  

 ( تقاض ترصح سابع نبا نع رک ذی و ) هلوق . هبونآ نم مسملا عبتي دلولا نإ لاق نا ىليلد هيف : ىدوادلا لاق

 تفاض : لاق 4 مرودص ترص> لات هلوق ف ساع نبا نع ةحلط ىنأ نب ىلع قيرط نه متاح نآ نا هلصو

 وه دربللا لاقو ۰ ريخ دعب رخ اذه ىلع وهو < ءارفلا هاکح عفرلاب ( مرودص ترصح إل أرق هنأ نسل ا نعو

 یل زن اهنآ دهاج قيرط نم متاح ىبأ نبا یود دقو . ىلوأ لوالاو لاق اذنك« مرودص هللا رصحأ ىأ ءاعدلا ىلع

 هركو نيلسملا لتاقي نأ هزکف هموق نم سان هدصقو « دبع نیملسلا نيبو هنيب ناکو « یلسالا رم وع نب لاله ىف
 هلوق ىف سابع نبا نع ةحاط ىبأ نب ىلع قيرط نم ىريطاا هلصو ( ةدابّشلاب کتنسلآ اوولت ) هلو . هموق لاقي نأ

 نعرهعم نع قازرلا دبع یورو . اتءاوضرعت وأ ةدابشب کتنسآ اوولت : لاق ( اوضرمآ وأ اوولت ناو ىلاعت

 واوب « اولث ناو » رماع ناو ةزمح أرقو « اهدبشت الف اهنع ضرعت وأ اهلطبي ام كتداہش ىف لخدت نأ : لاق ةدانق

 انو ةيالولا سيا : لاقو روك ذا سابع نا ريسفتب جنحا و « نيقابلا ةءارق ديبع 5 بوصو « ةنک اس ةدحاو

 ىسرافلا باجآ و . تلبس مث ةزمه تیلق ةمومضلا واولا نأ الإ  ةعامجلا ةءارقك ىللا ىنعم اهنأب ءارفلا باجأو ٠ ىنعم
 ترجاه تمغار « رجاماا مغارلا هريغ لاقو) هلق . ةداهشلا ةماقإ متيلوت نا دارملاو ةبالولا نم اهباب ىلع اهنأب

 مغارملاو ( ةعسو اريثك امغارم ضدالا ىف دم هللا ليس ىف رجا نمو ) ىلاعت هلوق ىف ةديبع وبأ لاق ( ىوق

 نع قازرلا دبع یورو « براو مغارلا زيزع » ىدعجلا لاق  یوق تمغارو ىوف ترجاه لوقت دحاو رجابملاو
 نع ةحاط بأ نب ىلع قيرط نه متاح ىبأ نبا هجرخأ اذكو « الوحتم لاق ( امغارم إل هلوق ىف نسحلا نع رمعم

 یف لاق اضيأ ةديبع ىلأ لوق وهو « رذ أ ةباور ىف اذه حقب مل ( ميياء هتفو اتقوم انوقوء) هلو . سابع نبا
 نم متاح ىبأ نبا یورو ٠ مباع هقلا هتقو اتفوم ىأ ( اتوقوم اباتک نينمؤملا ىلع تناك ةالصلا نا إل ىلاعت هلوت
 اضورفم لاق ات وقوم  هلوق ىف سابع نبا نع ةحلط ىبأ نب ىلع قيرط

 ۶ را

 ةعامج ةثف . مد دپ : سابع "نیا لاق ( مسكر أ لاو نیتنف نیتفالا ىف كل اف ) پس اب - ۵

 ی نا دبع نع "یدع نع ب ان دح الاق نه رلا 27 1 الح راقب ی ر ی — ۸

 نم مب 'ىنلا بامصأ نم "سان مجر 4 نیت نيقفانلا ىف مكل اف إل هنع هلا ىضر تباث نب ديز نع » ديزي

 ( نی نيقفانملا ىف کد اف) تلف ال لوقي قيرفو « مهلكفا لوقب قيرف : نيتفرف ميف سانلا ناكو دحأ

 هنوجرختسي ها وطبنتسآ . هوشفآ ( هب اوعاذأ 0 . ةا شبخ رانا یننت اک ثبحتا یف ان : لاقو

 . طق هک نكشبيلف . ًادرمتم (دیرم . هش امو اركم وأ ارجح تاولا ىنمي € ٣إ ال ا) . ایفا ایس

 مخ عبط . دحاو الوقو الیق

 قيرط نم ىربطلا هلص و ( مددب : سابع نبا لاق « اوبسك اب مهسكرأ هلاو نيتتف نيقفانملا ف كل اف باب ) هل
 ةحلط ىبأ نب ىلع قي رط نمو . مهددب : لاق ( ١وبسك ام مپسکرا هللاو) هلوق ىف سابع نبا نع ءاطع نع رج نبا

 هن أكف < عوجرلا سكرلا نال « مزاللاب ديسفت وهو ‹ مبكلهأ : لاق ةداتق قيرط نمو : مسنرأ : لاق سابع نبا نغ



 ثيدحلا 0۸٩ - 0۸۰ ۱ ۲۱۷

 ةف ( هلوق ىف سابغ نبأ نع ريبج نب دیس قب رط نم ىربطلا یور ( ةعاج ةف ) هلو .لرالا مرکح ىلإ مدد

 ةليلق ةثف نم رک رج ىلاعت هل وق ىف ةديبع وبأ لاقو . شي رق رافک یرخالا لاق 4 ةرفاک ىرخأو هللا ليبس ىف لتاقت

 . یدبم نبأ وه (نجرلا ديعو) هلق . رفهج نب دگ وه (ردنغ انثدح) هلوق ۰ ةعاملا هما : لاق هریک ةف تياغ

 وهو ةل يلا نوكس مث ةمجعملا حب ىمطخلا وه ( ديزي نب هللا دبع نع ) هلوق . تباث نبا وه ( ىدع نع) هلق

 ةوزغ ىف كلذ نایب مدقت دقو « هعیت نمو لولس نبا فآ نب هللا دبع مث ( دحأ نم سان عجد ) هلوق . ريذص ىناحص

 نایب مدقت دقو « دریا ت ثيخد ىوملا هب ةاورق ةضفلا ا رخآ ی هلرقو « قوّدسم یزاغلا با هک نم دحأ

 یا « هب اوعاذأ فوخلا وأ نمالا نم م ما ماج اذا و باب) هز . ةئيدملا لضف ىف « ثيخلا نت  هلوق ىف فالتخالا
 وبأ لاق (هن وجر ختا هن واتسب ) هلق . هوشفآ ىأ ( گهر اراذل هلوق ىف سابع نا نع رذ٣ ا نأ هلصو (هوثفأ

 اذإ طب یه اموام جرختسا اذإ ةيكرلا لاقي ۰ هن وجر ختسإ یآ منم هن واهن سي نيذلا هملعل 2 لامت هلوق ىف ةديبع

 اردم وأ ارجح تاوملا ىنمي انان]الا) لوو . ايادولا ىفمدقت دقو رذ ىنأ ريغل انه عقو (ايفا ابيسح) هلق ٠ . ارهامأ

 « كلذ هبذآ اموأ اردموأ ارجح تاوملا الا ال هنود نم نوعدي ناإإ ىلاعت هلوق ىف ةديبع وبأ لاق (ههشأ اموأ
 . كلذوحت و ةلئان و فاس]و ىزعلاو تاللار ةانم اهومس منال ثانإ اهل ليق هريغ لاقو . نا ويلا دض تاوملاب داراا و

 :تافاصلا ىف ی أ سو «نالف ىب ینآ ىمسإ هنودبعي مص ملو الا برعلا .ایحآ نم ىح نكي مل: ىرصبلا نسحلا نعو

 هيبأ دنسم ىف دمحأ نب هللا دبع ةباور قو . كلذ نع هللا ىلامث « هللا تاب کالا : نولوةي | وناک مهنأ مهنع ةياكح

 هلق ۰ متاح ىبأ نبا هجر أ هج ولا اذه نمو . تام هناورو « ةياج مص لك عم و لاق ةبالا هذه ىف بیک نب ىنأ نع

 هانعمو ؛ قلخلا ءدب ىف ىف مدقت دقو « هظفلب ةديبع ىبأ ريسغت وهو « هدحو لمت لل اذه عقد( ا 7 !دی)

 هلوق ۰ هللا ةیصهم ىلع ادرمتم : لاق اديرم هل رق ىف ةداتق قيرط رم متاح ىنأ نبا ىورو . ةءاطلا نع جورخلا

 قازرلادمع لاقو . همطق هكتب !Jli. > lai ناذآ ن تین dL هر 1 ة دبع وبأ لاق ( همطت کتب « نکتج اف )
 ىلامآ هلوق ىف ةديبع وبأ لاق ( دحاو الوقو الق ) هلق ۰ مهتيغاوطل امن 57 نوکتب اوناک : ةداتق نع رمعم نع

 ىلع هللا عبط ) هلوق ىف ةدم, وبأ لات ( مخ عبط ) هلوق ٠ دحار ال وقد اليقو 4 الرق هللا نم قدصأ نمو 2

 ىف رع ثيدح نم لسم داع عقو دقو « أة دح هيف رك ذي ملر ارا بارلا اذه ىف ركذ : ( هنت ٠) م ۶ ىأ ( مم واق

 . ال : لاق ؟ ك ءاز اب لاتف هءاج رع نأو نہقلط هنأ عاشو هءاسف رجم امل ب ىنلا نا ١ اهوزن ببس

 نمالا كلذ تاعینتسا اأ تنکف « ةيآلا هذه تازنف» هءاسن لطي مل: قوص لعاب تيدانف دجسملا باب ىلع تمقف : لاق
 ةمجرتاا هذه املا زاشا هناکسا فاطر ىلع تسهاف ةدابزلا هذه نود نکا « اضيأ اضيأ یراخیلا دنع ةصقلا هذه لصأو

 ۳ متهج ۇر اد اتم لقي نءو) ساب هی

 ۳۹4 ی دیه "ترس لات رنامدلا نب نت وب 00 انمدح سابإ ىأ نب مذا اشو — ع۰

 نەوۋ 3 آلا مذه تاز لاتف اهنع هنأسف سابع نبا ىلإ امف .تاحرف « ةفوك-# لهأ اسف فاتخا نأ » لاق

 « ءىش ايد مو « لام یھ 4 ماج را ر ادم تموم لفي

 ىرابلا حت « ف ج ۴۴ - م
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 هوخأو وه لسأ ناكو . ةبابض نب سيقم ىف تازن : لاقي ( منبج هزازف ادمعتم انمؤم لتقي نمو باب ) هلو
 سيقم ىلإ اوهفدب نأ مثيمأي الجر لب یا مهلا لسرأف ؛ فرعي لف ةليغ راصن لا نم لجر اماشه لتقف « ماده
 موي همد کب نا ردهأ نا وهو . هيف تزف 6 ادت کم قحلو لوسرلا لتقو ةبدلا ذخأف « اولمفف هيخأ ةيد
 ' خيش هيف ةبعشا ( نامعنلا نب ةريغم انثدح ةبعش ) هلق ٠ رهبج نب ديعس قبرط نم متاح ىبأ نا هجرخأ « حتفلا
 سابع نبا ىلإ اف تلحرف . ةفوكلا لهأ اف فلتخا ةبآ ) هلو . ناقرفلا ةروس ىف فأیس اک روصام وهو رخآ
 ردنغ قیرط نم ناقرفلا ريسفت ىف عقو « ناقرفلا ىف هيف دوم قأایسو « رذ ىنأ ريما ءةبآ » ظفا طقس ( اهنع هتاف
 «كتلحرف» ىج مشكلا ةاور ىو « سابع نبا ىلإ هيف كلخدف , نمؤملا لتق ىف ةفوكلا لهأ فاتخا » ظفاب ةيعش نع
 ىأ « لزنام رخآ یه » هلوقو . ىلاعق هللا ءاش نإ كانه قوتسم ثيدحلا حرش ىتأيسو ء بوصأ یهو هلل او ءارلاب
 ناقرفلا ةيآل ةبسنلاب ادمع نمؤملا لتق نأش ىف

 دحاو سا و مالسااو سا ( ًانمؤم تسا مالسلا کار ینلأ نمل اولوتت الو ل ی - ۷

 اممع نا يفر سابع نبا نع هاطع نعو رع نع نايفس اد هللا دبع نب لم 3 ست ۱

 هتحاف 4 ةميتغ ىف لج ر ناك : سابع با لاق لاق 4 تموم تسل مالسلا ا ىقأأ نا اولوقت الو م 2

 4 این ةايلا ضرع )ل لوق ىلإ كلذ ىف هللا لاف «هّتیتغ اوذخأو مولتقف « كسيلع مالسلا : لاقف « نود
 ( مالدا )ا سابع نبا أرق لق.« ةمهنملا كالت

 لوألا نأ یتسی ( دحاو لسلاو ماللسلاو سا« انمؤم تسا مالسلا گیل قلأ نمل اواوقت الو باب ) هلوق
 ةءارق كلاثااو « نيقابلا ةءارق ىناثلاو « ةزمحو سماع نباو عفان ةءارق لوالاف « نوکم مث ركب كأاثلاو نيتحتفب
 هادع ام اما و, ةيحتلا نف ىتاثلا اماف « نوكس مث حتفب ىردحجلا مصاع نع ىودو . دوجنلا فآ نب مصاع نع تب ود
 ۰. راند نب ور ا ارح و نايفس نھ ريع ىنأ نا ةياور قو « راند نبا وه ( ورم نع ) هلو . دامن الا نف

 ةمركع نع كام ةياور ىفوريغصقلاب ( ةمينغ ىف لجر ناك ) هو ٠ هقي رط نم هج رخت سم يف يه وبأ ابجرخآ اذك
 قوسی وهو ةباحصلا نم رفنب ياس ىب نم لجد سم » هححصو کالاو هتسحو ىذمزتلاو دمحأ دند سابع نبا نع
 اوذغأو ) هلوق . ءانم ذوعتيل الإ انياع لس ام اولاقو » كامس ةءاور ىف داز ( هدلتقف ) هلوق ٠ «مهيلع ملف هل اغغ
 نب ديعس نع ةرمع ىبأ نب بيبح قيرط نم رازبلا یورو « تازنف ېپ ىنلا همنغب اوتأو» كام هياور ىف ( هتمينغ
 موقلا اوت الف ءدادقملا اهيف ةيرس مع هللا لوسر همب د لاق ی رخأ ةصق ةن الا هذه لوزت ببس ىف سابع نب | نع ريبج
 ىنا 4 لاقف « دادقملا هتقف , هللا الإ هز ال نأ د,شآ : لاقف ريثكح لام هل لجر قبو اوقرفت دق م ودجو
 دافتسإ و « اراب ىلا نيب و اب عما 3 ةصقلا هفهو < ةا هذه هلا لزتأو , ادغ ها الإ هلإ الب كفل فک : 2
 نب دبع هجرخأ و « ساره نبا نع ملاص ىبأ نع ىلك-ا| قيرط نم یلمثلا ىورف لوقما امأو « لتاقلا ةبمست اهنم
 ةماسأ لتاقلا مسا نأو « كدف لهأ نم كين نإ سادرم لوتقملا مسا نأ , ىلك-ل ظفللا و هوحن ةداتق قررط نم ديمح
 همدغأجلأ ناكو هدحو وه قب اومزبنا امل سادرم موق نأو « يللا اضف نب بلاغ ةيرسلا ريمأ مما نأو « هيذ نبا
 انکو «ةبآلا تل زن اوعجر ايلف « ديز نب ةماسأ لتقف ۰ کیلع مالساا هللا لوسر د ها الإ هلإ ال لات هوم الف > ل
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 نبا جرخأو « نوفرامتی ام مالساا نیباسلا ةيحت نال و ةداتق ةياور رخآ ىفو « هوحن یدسلا قب رط نم ی ربطلا جرخأ

 < مالسلا مكيلا قاأ نا اولوقت الو ) ةيألا هذه تلزنأ » لاق رباج نغ ريب زلا ىبأ نع ةءيهل نبا قيرط نم مااح نآ

 ف قحا نبا ىورأ < رخآ ءىث سابع نبا ريغ نع اطوز باس قدروو ٠ نسح دهاش اذعو « سادرم یف

 ن٠ رفن ىف لِي هللا لوسد انثعب د لاق یلسالا دردح ىبأ نب هللا دبع نع هقيرط نم دمحأ هج رخ و « یزاذلا و

 الف ها مع ةيلع لمخ 2 اع ملأ ىجا ط.ضالا نب صاع ا رف , ةماثج نب محو ةداتق وبأ مف نييلسملا

 متأ رمع نبا قيرط نم قع] نبا اهجرخأو . ةنآلا هذه ركذف « نآرقلا لذ ربخلا ءاثربخأو زا ىنلا ىلع انمدق

 ةيألا لزت نأ عنامالو » ىرخأ ةصق یدنع هذهو « ةءاواجلا ف ةرادع محو صاع نيب ناك هنأ دازو اذه نم اقادس

 دانسالاب لودوم وهو : هاطع ل و2۰ وه ( مالسا سابع نا أرق لاق ) ثيدحلا رخآ ىف هلوق ٠ أعم نبمالا ف

 همد لع مل مالسالا تامالع نم اًميش رهظآ نم نأ ىلع ليلد ةبالا فو « شک آلا ةءارق املأ تمدق دقو « روكذملا

 ىلع امأو . ةمالع هذه تناكف « كلذ فال ةياهاجلا ىف مینی تناكو ؛ نیملسلا ةيحت مالسلا نآل . هما تخم ىتح

 مرلي الو« دامن الا مالا ىف مالس الا یعم نال مالسإلا ةمالع وهو دامن الا هب دارملاف هطيض فالتعا ىلع لسا ة.ارق

 نيتدابشل اب ظا نم ديال لب 1 هيلع نيملسملا ماكحأ ءارجاو كلذ لع رها نم مالساب محلا هترکذ ىنذلا نم

 14 نا لی ىف نودهالاو "نینمولا نه نردءاقلا ىوتس ال م بسا ١4--

 بارش نبا نع ناسإك نب حلاص نع دعس نب ھارا ىنثدح لاق هللا درع نب ”ليعامسا نشر - ۲

 ¢ باج ىلإ کت و تایفأ « دحسأا ىف مک نب ناو رم ىأ ر هنأ ةئدعاسلا دعس نب "لمس ی دح لاق

 نودهاحلاو نینمولا نم نودعاقلا ىوتسبت ال ) هياع ىلمأ يلب هللا لوسر "نا » هريخأ تباث نب دیز نأ انريخأت

 تها داملا عياهتسأ و لاو 2 نا لوسرا : لاق ل le وهو موتك 2 نا ءا } هلا لويس ف

 م ۰ یذغ ضرب نآ ۳3 یح يلع تاق « ىذك ىلع دف 22 ھلو سر ىلع لا لزنأت 2 یعآ ناکو _

 6 3 ا 7
 « ( رارُيملا ىلوأ ريغ ا للا لّزنأف هنع ىر

 تك ۱9 لاف ue ا یفر وارباا نع قاحسإ ىبأ نع ”ةبعش انثدح ۳ ن صفح شرم 5098#

 هترار اكشف موتكم مآ نبأ ماف ءاريتكتف ادیز علت للا لوسر اعد ( نينا نم نودعافلا یوتسپ ال )

 0 4 ررضلا نوا "ربع 3 شا لر

 یونس ال ١ تاز امل » لاق ءاربلا نع قاحسإ نا نع ليئارسإ نع "فسوب ن ع او - 6

 1 ع 2 2 4 5

 5: لاذ 5-5 فتكا وا ك حوللاو ةاودلا هعمو وا ¢ انالق اوعدا : 22 یبا لاو 4 نينءؤلا ند ثودعاقلا

 : لاقف موت ۳ م نا هك ”يبنلا فاخر 4 ا لياس ف نودهاجملاو نيئمؤأل نم نو دعا یوتس ۷ ]) بتکا



 ريسفتتلا باتک 16 ۱ 1 55

 ىف نودهاجملاو ررَّضلا ىل ا ريغ نينمؤملا نم نودعاقلا ىوتسإ ال إل اهماكم تازنف « ررض انآ هلا لوسر اب

 کا هللا لیاس

 انربخأ قاح] ىنث"دحو . ع مهربخأ رج نا "نأ ”ماشه انربخأ یموم ن مهاربإ اشو - ۰

 ساب نبا نأ هربخآ ثرالا نب تا دب یو« ۳ نآ 3 ركلا دبع ىرخأ 2 ۳4 نا ۳ ۳۵ رفا زراا دبع

 « ردب ىلإ نوجرافناو ردب نع نینموآا نم نو دعاما یوتسیال » هريخأ امهنع نا یر

 « هللا لیبس ىف نودهاجلاو » هريغاو « رذ K اذک ( الا نینمولا نم نودعاقلا یوتسب ال باب ) هلوق

 أرقو ؛ نودعاقلا نم لدباا ىلع عفرلاب مصاعو ورع وبأو ريثك نبا أر قف (ر رضلا ىلوأ ريغإل ىفةءارقلا تفاتخاو
 . ناسيك نبا وه ( اس نع ) لوق . ءانثت-الا ىلع بصنلاب نوقابلا أرفو « نینمزلل ةفصلا ىلع رجلاب شعالا

 اهبفلاغو « ىربطلا دنع باهش نا نع قع نب نمحرلا درع همبات و « اس لاق اذك ( دعس نب لوس ىئدح ) هل

 نب ناوم ىأر هنأ ( هلوق . دحأ خا « تباث نب ديز نع بي وذ نب ةصييق نع بارش نب نع د لاقف رمعم

 i) ريخأف . هبنج ىلإ تساج ىتح تلبقأف ) هلوق ٠ ةفيلخ كاذ دعب راص ىذلا ةئيدملا ريمأ صاملا ىبأ نبا ىأ ( محلا

 نب ناورم وهو نیمباتا رم لجر نع دعس نب لهس وهو ةباحصلا نم لجر ةياور ثيدحلا اذه ىف یذمرتلا لاق
 لاقام ىلوآلاو , ةبحصلا مدع عامسلا مدع نم مزلبال : تلق . نيعبانلا نمووف يب هللا لوسد نم عمسب ملو « محلا
 ليقو دحأ ماع لبق لب ىئلا دبع ىف دلو هن ا ةباحصلا ىف رلا دبع نبا هركذ دقو « قلي ىنلا رب مل : ىراخبلا هيف
 هنكل و : یم هتفاب رمع نما سیل : لاقف رمع نبا هل اوركذف ةفالخلا بلط | لاق هنأ ناورم نع تبثو قدنخلا ماع

 هم هعامس ناك نو هل ىلا نم عمسي مل اع]1 و هتپڪ مدعب هنم فا رثعا اذهف . ةي هل تناكو یم ندأ

 ف هلل ىنلا نع هتباور تمدقت دقو « فاختسا امل نامع الا هدرب ملف فئاطلا ىلإ هابآ ىنن مب ىنا نآل انكم
 ىنلا نا ) هلوق ٠ قفولا هللاو ۰ ةل-ىم اهنأ ىلع اضيأ كانه تبا و « ةمرخ نب روسلاب ةاورقم طورشلا تاك
 ديز نع ةروكذأ ا ةصيبق ةاور ىف ( هللا لمم ىف نودهاجا و نيئمؤملا نم نودعاةلا ىوتسي ال : هيأع ىلمأ 22
 بنج ىلإ دعاقل ی » هيبأ نع تباث نب ديز نب ةچراخ ةباور ىفو « لپ هللا لوسرل بتک أ تشک »و تباث نبا
 ءاهنم لقثأ طق ايش تدجو ام هللاو الف : ديز لاق , ىذف ىلع هذفن عضوف ةنيكسلا هتيشغو هيلا ىحرأ ذإ مب ىنا

 ةاودلا هعمو ء.اب « انالف ىل عدا : 2 ىلا لاق تا زن امل » اذه دعب بایلا ف ىذلا بزاع نب ءاربا ثيدح قو

 هلوقب دارملا نأب امبنیب عمجيف « اهتكسف ادیز اعد » اضيأ بابلا ىف هنع ىرخآلا ةياورلا فو « فتمكلاو حوللاو
 ىف ( موتكم مأ نبا هءاج ) هلق ۰ دیز ةرضح ناك الوزن نأب ةجراخ ةياور حيرصتل لزنت نأ تداك « تازت امل ه
 نع امهالك ىميتلا ناجاسو ىروثلا قبرط نم ىذمرتلا دنعو « موتنكم مأ نب هللا دبع ءاخ ه ةروكذملا ةصيبق ةياود

 هيبأ مسا ناو « ورع و هللا دبع هل لاقي هنأ ىلع ىذمرثلا هبن دقو « موتکم مآ نب ور ءاج » ءارباا نع تح ىنأ

 ( ابا وهو) هلوق ۰ ناذآلا باتک ىف هربخ نم ,یش مدقن دقو « ةكناع اهمساو : تلق . همأ موتکم ما نأو ةدئاذ
 هلوق ۰ نيماللا ىدحا نم ةبلقنم ءايلا لعل و« ىن, لاع و ىلع « اها لثم وه مال" دیدشتو ملا رمكو هلوأ ما
 اراضحتساو رارمتسالا ىلإ ةراشإ عراضلاب ربعو « تمطتسا ول ىأ ( تدهاجل كعم داهجلا عیطتسآ ول هقاو )
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 لاقف م هنع یرخالا ةياورلا قو « هترارض کشد ء ارلا عب دج ىف ام رسفي اذه ؛ یعآ ناکو لاق , الا ةروصا

 نمي فیکف « هللا لوسداپ : لاقف یحعآ ناكو موتکم مأ نا ام نيح ماقف , :چراخ ةاور قو < ر رض انآ

 ىب نکل و « هللا ليبس ىف دابجلا بحأ ین لاقف د ةصيبق ةياور فو « كلذ هارشآ و ىبعأ وه نم دارجلا عيطتسيال

 دیدشآ و ةلمرملا عضب ( ىرس مث ) هل . ارقد ىأ ( یذغن ضرت نا ) ها3 ٠ « ىرصإ بهذ « ىرت ام ةنامزلا نم

 نودعاقلا یوتسٍ ال : بةك لاق مث » ةصيبق اور ىف ( ررضلا ىلوأ ريغ : هللا لزنأف) هلوق ٠ فدک ىأ ءارلا

 ابقحل٠ ىلإ رظنأ ىنأ.كل هقاوف : تب اث ن ديز لاق و ديز نب ةج_ اخ ةياور ىف دازو « ررغغاا ىلوأ ريغ نيئمؤملا نم

 ةلاور ف ( ءاربلا نع ( هلو ٠ ىمييسلا وه ( 00 جب 0 ( ىباثلا ى ثر دا ی هلوق . فکلا ىف ناك عدص داع

 ىبأ قي رطنم ىاربطلا ةیا ود ىف عقوو هنع دجآ هچرخآ « فاو نعإ نا نع ةبعش نع رفعچ نب دن

 نا نع» ظوفحا نأ الإ ةة وهو < ةيم نب رارض هما نائس واوا مقرأ نب دبز نع نإ یآ ن نع فاش نائس

 نم دحأو ىذمرتلا هجرخأو « ليئارسإ قبرط نمو ةبعش قیرط نم هيلع ناخیشلا قفنا اذک « ءاربلا نع نإ

 ةياور رم اضيأ دحأو « ىميتلا 0 ةبارر نم نايح ناو ىئاسذلاو اضوأ ىذمرتلاو « ىررثا نامفس ةياور

 مهي le ر٣س و ةدئاز ىبأ كب ايركز قيرط نم ةناوع وأو شارع نب ركب ىفأ ةياور نم اضيأ یاسنلاو ؛ ريهز

 ىلا فاخو) هلوق ٠ مدقت اک هريغ ءامسو هتياور ىف لاا همهآ اذک ( االف | رعدا )هل ٠ یھ ىبأ نع

 عمجيف رکا نا ءا أمم 35 ادیز اعد » ارايق یا ةيعش ةياور فو« ليئار ء] ةياور ىف اذک (موتکم مآ نا

 نبا لاق ( امناکم تارق ) ءبطاذن هېچا وم هاج ىتح يي ینلا فاخ هماقم نم ما هنأ ءاج هلرق ینعم ناب

 درضلا ىلوأ ريغ نين مولا نم نودعاقلا یوتس» الا إل هلوق ٠ لفلا فحي نأ لبق حجرو طبه ليريج نإ لاقي : نيتلا

 ريغ یهو ةدئازلا ةملكلا ركذ ىلع ىناثلا ادا و ىف یوارلا رصتقب مل : رینلا نبا لاق < هللا لبس ىف نودهاجاو

 اما نم ةیالا ةداعإ یار هنأكف طقف € ررضلا لوا ریغ ) هلوق ةدابزب لز" یحولا ناك ناف < درضلا ىلوأ

 یرارا یک دقف امن ودب لز نأ دسعإ ةدايزلاب الا ةداعاب لز' یحوا ناك ناو « هم یتسلاب ءانثدسالا لمت

 كلذ نم حضوأو « ررضلا ىلوأ ريغ هللا لزناف د دعس نب لوس ةياور ىف ناف « روظأ لوألا : تلف . لالا ةروص
 سم نودعأقلا ىوتسإ ال 3 هيلع تأرقف ¢ ارقا : لاقف هنع ىرس مش : اپ فف هبا نع ديز نب ةجراخ ةياور

 مصاع نبأ  ةيناقوف ةانثمب و ماللاو ءافلا حتفب- ناتلفلا ثيدح قو رضا لوأ ريغ تلي ىنلا لاقف ( نینمزلا

 لعج ۰ ءىش هرمآ ىف لزتي نأ فاذن د هيلا ىحوب هنإ هل انلقف . هللا لزنأف ؟ انينذام : یمعالا لاتف لاق , ةصقلا هذه ىف

 نبا هحمحصو ىنارطلاو رازباا هجرخأ ( د رضلا لر ديغإل بک ] بناکل لر ىلا لاقف « هللا ىلإ بوتأ : لوقو

 ىلع ارظفاح : ةيالا هذه تلزاف ر بزاع نب ءارلا ثيدح ىف وهو ىناثلا دي ور ام ثيدحلا اذه ريغ قعقوو « نارح

 ثيدحلا . ( ىطسولا ةالصلاو تاولصلا ىلع اوظفاح ) تل زن مث« هقا ءاش ام اهانآرتف ء رصعلا ةالصر تاولصلا

 روصنم نب تح ] هنأب «فارطالا» ىف دومسم وأو « جرختساا » ىف معن وا مزج ( نإ ىثدحو ز هلوق ء كلاثلا
 انثدح نعل ی ىثدح و یتسنلا لصا ف كار مك « قازرلا ديع انريخأ و هل و-2) هب وهار نبا هنأ نظأ تنکو

 قرخأ )ەلۋ . « انثدح و هئردح نم ءىث ىف لوقي ال هد وهار نبا نأل ‹ روصنم نبا هنأ تفرعف « قازرلا دع

 مد مسقم امأ (هرخآ ثراملا نب هللا ۶ لوم امسقم نأ ( هلوق ۰ ىررجلا هنأ ردب ةوزغ £ مدقت ) ميركلا دع



 ريسفتلا باتک - 16 ۳۳

 هلو ةع هدول هبال ¢ باطما كليو نا ثراحلا د لاو نبا ورا ثراملا نب هللا كلءع امأو < ردب ةوزغ ٤ هركذ

 رل نع نينمؤملا نم نودء افلا ىرتسإ الإ هلرف ٍ ۳ مل لا نینح وهم نبدح وع ةي بقلب ناكو 6 4 ور وه

 £ لزا نآرقلا ۰ لا ء!رباا و لوس یر دل رغم ےزآ نا نبا نظو 0 | هد هدروآ اذک ( ردب ىلإ نوجراخلاو

 دازو 0 هم اذه خرج نیا نع در نا جاجح قاب رط نم یدذم ربا چرا دو 0 هاتم ف م ىلع لعتشو ,ىثلا

 2 تل زا ؟ ةصخر انا له ها لوء..ر 1 نايمعالا موتکم مأ نباو شحچ نب هللا درع لاق ردب ةرزغ تل ال و

 نیدهاجما هلأ لضف « میسفنا و مهاومأب هللا لیدس ىف نودهاجلاو ررضلا ىلوأ ريغ نيئمؤملا نم نودءاقلا ىوتسإ

 نيدعاقلا لع نیدهاجا هللا لضفو 0 ررضلا لوأ ريغ نودعاقلا ءالؤرف 4 ةجرد نیدء اما لع ممفنأو مهلاومأب

 هلوق نمو « ادحاو اقايس هدروأ اذکه ؛ ررضاا ىلوأ ريغ نينمملا نم نیدعاقلا ىلع ( هنم تاجدد ای ارجأ

 یذمرتلا هجرخأ ام وحن جاجح قيرط نم جرخأف « یراعلا هنیب « جرج نبا مالک نم را ىف جردم « خا ةجرد »

 شوج نبا ف باوصلا وهو « شحج نب دوأ وأو موتکم ما نب هلأ كءع لاقأ د هدنع عقوو « ةجرد د هلرقىلإ

 خرج نبا نع روكذملا سل اب هچرخا 2 6: روم شمه وهو ةئاضإ ريغإ كيع هاف وه امأو ۰ ا هللا كيع ناف

 « درضلا ىلوأ ريغ نینمولا نم نيدءاقلا ىلع : لاق « هنم تاجرد ام ظع ارجآ نی.ءالا ىلع نیدهاحا هللا لضفو » لاق

 اذإ دابجما لهأب لضفلا ف نوقحلف ررضلا ولوآ اما و « ررضلا ىلوأ ريغ هيلع لضفملا نأ خرج نبا ريسفت لصاحو

 مموالإ داو نم متعطقالو ريسم نم مترسام اماوقال ةئيدملاب نا د سنأ ثيدح نم یزاغلا ىف مدقت اک مهتاين تقدص

 ررضاا ىلوأ نم ىأ جرد نبدعاؤلا ىلع نيدهاجلا هللا لار هل وه دارلا نوكي نأ لمتح و . « رذعلا <t عم

 لوا ريغ نم نيدعاقلا ىلع ىأ ) هنم تا رد e ارجأ نيدعاقلا ىلع نيدهاجما هلأ لضقو ۱ هل وقو <« مریغد

 نیدهاجلا عم ررضلا ىلوأ ءاوتسا نم ةبالا هيلع تلدام الو « سنأ نع روکذلا ثردحلا كلذ ىفانيالو « ررضلا

 « همدعو ءاوتسالا نيب ةطساو ال ذإ « ءاوتسالا ىف مهلاعد] تءبفأف ءاوتسالا مدع نم ررضلا لوآ تنثتسا امثال

 كلذ ىف داهجلاب قحتلب نأ ل-متعو . لعفلاب قامت: امل ةفعاضلا ىف ال باوا لصأ ىف مژارتسا هنم دارلا نال

 ةباتکل اب معلا دیبقت و « هبیرقتو ء بناکسلا ذاختا اضيأ دئاوفلا نم بابلا ثيداحأ فو . ةحلاصلا لامعالا رثا

 ۱ منك مف اولق مرفأ یلاظ ةک-؛اللا ما ون نیذلا نإ ) ص 1
 حس 2 ۶ ۹ 3 5 -

 ةبآلا ( اهيف اورجاهمف ةعساو هللا ضرا نكست ملأ : اولاق . ضرألا ىف نیفّعضتسم انك: اولق

 قب نجح لا دبع ن ”دمم انثدح الاق هريغو ةویح ان دح "یرقلا ديزي ن نا دبع اشو - ۰

 ینمنذ ؛ هتربخأف سابع نبا یلوم "ةمرکع تیقاف « هيف تبتتک اف « "ثمب ةنيدلا لهآ یعمطفا » لاق دوسألا

 داوس نورثکسی "نیکرشلا عم اوناك نیملسلا نم ساف نأ سابع نیا ینربخآ : لاق مث ىبنلا دشآ كل ذ نع

 نا لر ٤ لتقيف نر وأ 6 تقی مه”دحأ تف هب ی 2 مهسا یار ت نا ل وسر لع نيكرشملا

 دوسألا یآ نع بلا ها ور ۰ 6 آلا 12 مش ىبلاظ ES مهافوت نيذلا "نا 1

 [ ۷۰۸۰ : ىف هفرط - 40۹5 ثيدحلا]



 ۳۹۳ 04۷ - 041 ثيدحلا

 اورجاهتف » ىلإ هریغ قاسو « رذ یا اذک ( بالا متلك مف اولق مهسفن أ ىملاظ هکناللا مافوت نيذلا نا ) هر
 وهو واول حنفو ةين اتحتلا نوکسو ةلءوملا حتفب ( ةويح انئدح ) هلوق ۰ « باب د ظفل عيملا دنع سیل و « اهف

 هب وهار نب ق##إ هجرخأ دقو ۰ ینارطلا هجرخأ ةميهل نبا وه ( هريغد) هأوق ۰ ةعرز بأ یکی یرصلا حيرش نبا

 فسوپ قيرط نم ىليعامسالاو « قا نع ىح نب ایرکز نع ىتاسنلا هجرخأ اذکو , هدحو ةوبح نع "یرقلا نع

 .ريبزلا نب ةورع مپ ىدسألا دوسألا وبآ وه (نمحرلا دبع نب دم انثدح الاف ) وق . كلذک *یرقلا نع يسوم نبا

 ناكو « ماهلا لهأ لاتل شيج جارغاب اومزلا مهنأ ىنءملاو ۰ ىشيج يأ ( ثعب ) هلوق .هلوأ مضب ( عطق ) هلوق

 ةنک اس ةدحوم اهدمب ةيناثلا رسكو ىلوآللا ةانثملا مضإ ( كبتتك )  هلوق . کم ىلع ريبزلا نب هللا دبع ةفالخ ىف كلذ

 ةياور ىف مهنم یم ( نيكرشملا داوس نور کر نيكرشالا عم اولاک نیلا نم امان نا ) هلوق ۰ ل رجالا ءانبلا ىلع

 نب ديلولاو ةريغملا نب هك افلا نب سوق وأو ةريغملا نب ديلولا نب سبق سارع نا نع ةمرکع نغ راوس نب ثءشأ

 الف ؛ ددب ىلإ اوجرخ مهنأ مهلأش ىف ركذو « فلخ نب ةيمآ نب لعو نايفس نب ةيمأ نب ورم ةعيبر نب ةبتع
 قیرط نم متاح ىبأ نبالو . بودم نبا هجرخأ ءردبب اواتقف مهنيد ءالؤه “رغ اولاقو كاش میلخد نیاسلا ةلق اوأر

 نبا اهرکذ اذكو جاجحلا نب هينم نب صاعلاو دولا نب ةءمز نإ فيرا ا مف رك ذو هرم ةمرك» نع جرج نبا

 ةياور فو « افوزن ببس ىف ءاج اذنكم ( هللا لزأف ) هلوق ٠ لورجالل ءانبل لع هلوأ مطب ( هب ید ) هلأ . نر

 نوفخ اوناكو ا دق کم لهأ نم موق ناكر ى_طلاو رذناا نا دنغ ساءع نا نع ةم ركع نو دائيد ن ورع

 اورفغتساف اوهرك أف نيءلسم اون ک ءالؤه نولسلا لاقف مهضعل بیصاق ردب موب ممعم نوکرشلل ممجرخأف « مالسالا

 اومجرف مهونتفف نوكرشملا مهتحلف اوجرغ « مهل رذع ال مهلأو مهنه هك قب نم ىلإ ام اوبنکف ۰ تلزف مهل

 نوبلساا ميلا بتكف € هللا باذمک سانلا ةنتف لمج هللا ف یذوآ اذاف هللاب انمآ لوقب نم سانلا نمو 2 تارت

 اوجرغت « كاذب مهلا اوبتکف « بألا € اونتف ام دعب نم اورج اه نرذلا كبر نا مث ال تارف « اوز كلذب

 ءطسوألا» ىفىناربطلاو ىليعامسالا هلصو (دوسلا ىبأ نع ثيللا هاور) هلق لتق نم لتقو اجت نم اجنف  مثوقحلف

 :ىتاربطلا لاق « دوسالا ىبأ ةصق نودب هركذف ةمركع نع دوسالا بأ نع فيلا نع ثيللا بناك اص ىبأ قيرط نم

 نبا ةياورو « هيلع درت ةويح قيرط نم ىراخبلا ةباررو : يلق . ةعيم ناو ثيالا الإ دوسالا ىبأ نع هور مل

 غلاب هن ال جراوخلا ىأر نم هيلا بسني ام ةمركع ةءارب ىلغ ةلالد ةصقلا هذه ىفو ءاضيأ ماح نآ نبا اهجرخأ ةعیط

 مهنأ عم ني رشملا داوس شک نم مذ هللا نأ ةمر ء ضرغو . مهلت اقي نم داوس ريد تو نيملسملا لانف نع ىهلا ىف

 مسیتففاوم ديرتال تنک ناو شيجلا اذه داوس کت ال كنأ كلذكف لاق « میتقفاوم مهبولقب نوديرب ال اوناك

 الا هذه نم ريبج نب ديعس طبناسا و « عیرقت و خيب و لاؤس € منك مف ) هرقو ۰ هللا لیبس ىف نولتاق ال مآل

 ةيصعملاب اهيف لمعي ین ضرألا نم ةرجملا برجو

 الیبس نودتهم الو ةليح نوعيطتسي ال نادلولاو ءاسنلاو لاجرلا نم نيفعضتسملا ال اپ - ۰

 امهنع لا یفر سابع نبا نع کیل ىلأ نیا نع بوبا نع دامح ان دح نامنلا ونأ شرو - ۷

 « نا رذع نم ىأ تناکل ات ( نیتتضتسلا الإ )



 ريسفتلا باتك ٦۵ 525غ

 دقو « ن روک ذا نم فامض:ةسالاب فصلا نم ةرذعم هيف ) جلا ءاينلاو لاجرلا نه نيفعضت ملا الا ( هلو

 لبق هيلع مالك لاو روكذملا سابع نا ثيدح مدقن و « مهنء لاتقلا ىلع ثحلا قايس ىف یرخالا ةيألا ىف اوركذ

 1 ر 95 8

 ( اروفغ اونع هللا ناکو « مهنع ومعي نأ هللا یسع كئاوأذ ) یسیصاپ - ١

 رام ينلا اهنيب »لاق هنعشا يضر ةريرهيبأو همس يبأ نع ىبحي نع نابيش انثدح معنوبأ شرم - ۸
 جم مما « ةعيبر ىلأ نب شایع 3 با : دك نأ لفل مث ء مدح نأ نا مع : لاق ذإ ءاشملا ل

 « رضم ىلع "کو د دشا مهللا « نینمآ نم نيفعضتسملا مش "مهلا « دیلولا نب دول ولا "مت مپ ماشه نب ةملس

 6 تو دك نين اهامجا “ہا

 ناكو مع وفم نأ هللا یسف د هريغلر « رذ ىنآل اذک (ةبالا منع رقمی نأ هللا يسع كئاوأف هلوق باب ) هلوق
 ىف باوصلا ىلع هعوقو ليادب خاسنلا نم ًاطخ وهو « جرختساا » ىف بم یا دنع عقو اذک « اررفغ اوفع هللا
 لاق «امحر اروذغ هللا ناکو دانه« ىشكدرلا حيقنت »ىف عقوو ٠ ةرالتلا یهو ( ها ىسع كئلأف ١ رذ ىبأ ةاور

 دقو « نيفعض:سلل ءاعدلا ىف ةريره بأ ثيدح هيف ركذ مث . ةبا هر ىف هيلع فقأ مل نكل : تلق . اضيأ أطخ وهو
 .اقساسالا لوأ ىف هيلع مالكا مدقت

 م ۵ ین ۲ دا 2 1 . ها

 © کتحلسأ اوست نا ىحر م منك وأ رطم ند ىذأ مكب ناك نإ مكيلع حانج الو  بیساپ ۳۳

 نب ديعس نع یی ینربخآ لاق رج نبا نع ”جاجح انربخأ نسا ونأ لتاقم نب دغ ارم - ۹
 ۱ مه 2 1 ۳ ۶

 نب نم رلا ”دبع 2 لاق € يضرم منك 5 رات نم ید ركب ناك نإ 2 مع شا یر سابع نا نع ريبح

 و ارج ناكو فوع

 الو هلوق باب » ینمتسلا نع هلو « رذ ىبأل اذک ( آلا رطم نم ىذأ مب ناک نإ مكيلع حانج الو باب ) هلوق

 نبا وه ) جاجح ( هلوق ۰ 14 (Sxl | وعضت نآ یطیم متنک وأ 2 ! هداز ۾ 0 باب 0 هريغأ طقسو 2 ما حاج

 ( رج ناکو فوع ن نهحرلا ديع لاق « ىط مع متنک و آ راهء نم ىذأ 38 ناك نأ ( هلوق ۰ ملم نبا وه لعید دم

 ناكد هلوثو 0 نم رلا ديع نع ركذ ام سابع نا لوقمو 3 أرضا هديع عقد انك 0 واو ريا 6 ناكد ةءاور ف

 نب نحرلا ديعو سابع نا لاق ردقتتلا نأ لمتعو اذه لمتحم : قامركلا لاقو . هيف ةيآلا تلرنف ىأ « اصرچ
 فال وأ « سارة لیبس ىلع هب اقاحلل ضي رملا ىلع ع رجلا فطع ناكف كلذك هك اع رج ناك نم لوق فوع
 ىراخيلار يغ هدروأ ام قايسو : تلق, سأيع نبا نع یو وهو نه رلا دبع لو هلك نركمف ضرملا نم عو حرجلا

 نب جاجح نع ىرهوجلا كيعس نب مهار قيرط نم <« جرختسم ا ۳ ف ميعل ىلأ Je عقو لعق 4 لاعحالا أذه عقدي

 سایعن ال ةياودال هنأو « سابع نبا وه لاق لعاف نأ ىف رهاظ وهو « ارج فوع نب نمحرلا ديع ناك : لاق د“

 مهلع ابلقثل حالساا عضو ىف مه صخر ( مكتحلسأ اومضت نأ زو ةعرركلا ةبالا ىف هلق . نمحرلا دبع نع اذه ىف



 ۳۹۵ 4۹۰۱ - ۸1۰۰ ثيدحلا

 ماع ودمعلا مف ارافغي نأ ةيشخ رذحلا ذغ اب مرا م « ضراا وأ رطلا نم رک ذ ام بلس)

 ىف باذکلا ىف طم ' ىلتي امر نوف ميش هللا لق ءاسنلا ىف كنوتفتسإو ) اپ. ۳

 ( ءاسنلا ىاتي

 0 نع ديب نع ةورع نی ماشه انثدح : لاق ةماسأ أ امدح "لیماح) س يی اشم - 1

 تلاف ( نهوحکنت نأ نوبّعرتو - لوق ىلإ - نويف مكيتفي نا لق ءاسنلا ىف كنوتفتس و ) اهنع لا یمر

 اهحكشي نأ بغريف ٠ قذملا ىف ىت> هلام ىف هتك رشأف امراوو میلو وه ةميتيلا هدنع نوکت لج رلا وه» ةشئاع

 < ةبالا هذه تار ءابكضميف هلك رش ام هلام ىف "هکر شيف الجر اهجوزب نأ هركحيو

 رذ یال اذ.؟ ( ءاسذلا یانب ىف باتکلا ىف يلع ىلتيامو نييف مكيتفي هللا لق ءاسنلا ف كنوةفتسيو باب ) هلق

 ىوتفلا وأ الا نوبل, ىأ كن وه و هلو و 4 باب 1 هريذأ طقسو 0 كن وةفتس بابو لهتسملا ريغ نع هلو

 وهو یفلا هنمو ؛ ىتهلا نم ةقتشم یهو لئاسلا ىلع لكشت ىلا ةثداهلا نع لاؤسلا باوج ىأ « دحاو ىع ایه و

 ف هيلع مالکاا مدقت كو « هلام ىف هکر قف ةميقيلا هدزع نوک لجرلا ةصق ىف ةشاع ثيدح رك ذ مث . ىوقلا بالا

 هتثرو لام او م مع تنب ربا ناك: لات یدسلا قد رط نم متاح ىبأ نا یورو ؛ قوس ةروساا هذه لئاوأ

 تلف كلذ نع هل ىثلا لاف اهلا جوزلا بهذي نآ ةيشخ الو ارح اک نع بغر راج ناکو . ابا نع

 قاقش : سابع نبا لاق ٠ ( اضارعإ وأ ًازوشن امل نم تتاح نأ ما ناو ) یس - 4
 ۰ جور "تاذالو 3 یھ ال ةقامملاك « هيلع صرح ىلا ىف ماوه لاق ( ما سشنالا ترضحأو ) . دسافت

 اسب اروقت

 لا یفر ةشئاع نع ديبأ نع ور نب ماشه انريخأ هللا دبع ان رمخآ لتاقم ن دع اشو - ۱

 همم رثكتس« سيل ”ةأرلا هدنع نوکت 'لجرلا » تلاق ( اضارعإ وأ ًازوشن امام( نم تناخ ةأرما ناو را

 « كلذ ىف ةيآلا هذه تل رنف « لح ىف ىنأش نم كعجأ : لوقتف : ابكر افي نأ رب

 قاقش : سابع نبا لاقو) هل . باب ريغب عيمجال اذك (اضارعاوأ ازوشن العب نم تفاخ ةأرما ناو) هلو

 نم الك نآل ةوادعلا قاوشلا : هريغ لاقو ٠ سايع نا نع ةدلط ىنأ نب ىلع قب رط نم متاح ۹ نا هلص و ) دسأفت

 هلصو ( هيلع صرع هىثلا ىف هاوه : لاق: حشلآ سفن الا ترضحا و ( هو . هبحاص قش فالخ قش ىف نييداعتملا

 دانساب متاح ىبأ نبا هلصو (جوز تاذالو مآ ىهال ةقاعلاک) لوق. سابع نبا نع دانسالا اذوب اضيأ متاح ىفأ نبا

 الو مآ ىهال لاق : ج ةقاعملاک اهورذتف ال ىلاعت هلوق ىف سابع نا نع ةدركع نع ىوحنلا ديزي قب رط نم حمي

 ىنأ نا هلصو (اضغب اذوشن ) هلوق . اه جوزال ىنلا ىه ةيئاتحتلا ديدشتو ةزمهلا حتفب مالاو « یپنا جوز تاذ

 : ضغیلا یعب لاق 4 زوش "امامي نم تناخ ةأرما ناو 0 هلوق ىف سابع نا نع ةحلط ىف | نب ىلع 539 متاح

 یرابلا من ه ۸ ج۲۰ - م



 ديسفنلا باتک - ۳۹۹ ٥
 كرابلا نبا وه ( هللا دبع ) هلق . لجراا لبق نم انه وهو « لجرلاو ةأرملا لبق نم نوكي زودنلا : ءارفلا لاقو
 : لوقتف ) هلوق . ةمزالملاو ةرشاعملاو ةبحلا ف يأ ( ام شكسي سيل ةأرملا هدنع نوكت لجرلا : لات ) هلق

 نإو) لمتساا ريغ نع رذ وبآ داز ( كلذ ىف تازنف) هژوق . قالط ريغ نم ینکوتت و ىأ ( لح ىف ىنأش نم كلمجأ

 « هتقرافم هركنت لجرلا دنع نوک ةأرملا قكلزتو ىلع نعو ٠ ةيآلا 4 اضا رعز وآ ازوشن أماعب نم عفا ةأرما

 هلأ و جدخ ن عفار نع بیساا نا قا رط نم کالا یورو ۰ ةءبرأ وأ مايأ UY لک ام نأ لع نادلامصيف

 « تريصو هلتمجار ىش نا ام لاق مث ارقلطف هتعزاتف « اهيلع ركبلا ر اف  ةياش الع جوف . ةأرما هتحت تناك
 یورو ۰ الا هله هيف لزا هنأ نأ اذغاب ىذلا حاصلا كلزف : لاو ۳1 اهقاطف رعت م مش ۰ بجا رف ¢ ىءجار : یل اف

 لوسراب : تلاقف هلع هللا لوسر اتاط نأ ةدوس كيشخ» لات سايع نبا نع ةمركع نع كاع قي رط نم یذمرلا

 نيديدرصلا ىف دهاش هلو : یباق ۰ بیرغ نسح : لاتو « الا هذه تل ز و« لعفت هال یوی لمجاو « یقاطنال هللأ

 الا لوز رکذ نودب ةعثاع ثر دج نم

 © لتسالا را ىف "نیتفانلا نإ ) باب - ۵

 بس اققا ٠ رانلا لفسأ : سابع با لاقو

 ىف انك » لاق دوسألا نع ميهارب ی دح لاق شحعالا انثدح ىلأ ایت دح صفح نب رع اسو - ۷۲
 1 خار ۾ 0 د

 : دوسألا لاق , کنم ريخ موق ىلع قاةنلا لز أ دقل : لاق 3 لف انيلع ماق یح ةفيذح ما , هللا دبع ققاح

 ةيحانیفةفيذح ساجو « هللا دبع مسبتف ۰ (رالا نم لفسألا كر دلا ىف َنيقاانلا نإ لوقي هللا "نإ هللا ناحبس

 "تاقام فرع دقو هکحض نم تب ةفيذح لاقف « هتیئأف اصحاب ینامرف « هباععا قكرفتف « هللا دبع مان . دجسملا
a 0 ۰ 4مهیلع هللا باتف ءاوبات مث کنم ريخ اوناک موق ىلع قاغنلا لز أ دق ۱  » 

 نبا لاق ) هأوق ۰ « باب » هريغل طقسو « رذ دال انك ( دانلا نم لفسالا كردلا ىف نيقفانملا نا باب ) هلو

 . رانلا لفسآ لفسالا كردلا : لاق سارع نبا نع ةحلط ىبأ نب ىلع قي رط نم متاح نآ نبا هلصو (رانل لفسأ سايع

 نھ متاح ىبأ نبا هلصو ) اب رس ۳ ( هلوق ۰ نيدلاب هازال فاك باذع ند دشا قفانملا باذع ْ ءایلعلا لاق

 6 ماعنالا ةروس نم یه امو « ءأدنلا ةروس نم تسيل ةماكلا هلوو < هب سابع نأ نع ءااصع نع رج نإ قيرط

 « یامرکلا همجو اذک « نمی ام ريغ رابظإ قافنلا نال « قافنلا قاقتشا ىلإ ةراشالا انه اهركذ ةبسانم لعلو

 هاکح برسلا وه و قفنلا نم وه ليقو ۰ عوب ریلآ رج وهز ءاقفانلا ند هنأ قان قاهتشا ف هولاق م كدعيب سيلو

 نبأ قع (هللا ديه ةقلح ىف انكر هلوق 7 یعخنلا در زن نا وهو هلاخ دوسالاو « ىعخنلا وه (مهادإأ) هلوق 5 امن 3

 اوناک مهنال هب اولتبا یآ ( منم ريخ موق ىلع قافنلا لزنآ دقا ) لوف . نادلأ نبأ وه ( ةفيذح ءا ) هلوق . دوعسم

 نم مهمو ) مم ةيريخلا تیهذف اوقئانو اودت را مالتبا هللا نکا ؛ نيعإ الأ ةقيط نم ريخ مه هر امصلا ةقيط نم

 نم مرذغ « باقت: بولقلا ناف اورتذي ال نأ م زاشأو ممطاخ نيذلا رذح ةفيذح نأكف « ةيريخلا هل تدامف بات



 ی یک سکس حب ی ۳۷ 01.0 - ۱.۲ ثيدحلا
 اونمأي نأ مهل ىغبني الف مهناعاب قوثولا ة اف ىفاوناكنإو مهنأ مه نيبو « ةا اب لامعالا نال ناميإلا نم جور
 ةقيطلاف < قفان و دترأ نم موب ٠جو كلذ عمو « منم اريخ اوناك ةباحصلا هو میلبق نم نيذلا ةقبطلا ناف هللا یکم

 هلوق ٠ هتلاقم فدص نم ابجمت مسبت هنأك هنا دبع مسبتف » هلوقو . كلذ لثم ىف عوقولا نم نكمأ مدمب نم یھ ىلا

 فرع دقو « كلذ لو هراصتقا نم یا ) رک نم ی ( هلوق . هيلا عدل دوسالا یر ةفيذح ىأ ) فامرف )

 نم دامت إو . قافنلا نع اومجر یآ ۱ مع هللا باف اوب ات م )هلو . قلا هنأ فرعو ىدارم مرف ىأ تاق ام

 هلوق نم دافتسو 0 هتدار] و هر دقت و ىلاعت هللا قلع لك قافنلاو صالخإلاو ناعالاو رفکلا نآ 2م لح شر دو

 قدنرلا ةبوت ةوص 4 ندهولا عم هنژا واز هلا مجید اوماخأو هاب | ومصع و اوحلصأو او ات نذلا الإ 3 ىلاعت

 دقو ( رانلا نم لفسألا كردلا ىف نيقفانملا نا إل هلوق نم نيقفانملا نم ةانثتسم اهئاف « روما هيلع ام ىلع اطربقو

 لعأ هللار « نآرفلا ماكحأ ىف یزارلا ركب وبأ مهنم ةعاج كلذب لدتسا

 € ناماسو نوراهو سن ویو وق ىلإ_ كيلإ اذيحوأ انإ ) صا - ۲۹

 نع هللا دبع نع لئاو ىلأ نغ شهلا یتگدح لاق نایفس نع ې اننادح دادسم اشو - ۳

 « ىتم نب سنوي نم ريخ انأ : لوقي نأ دحأل ىنبنيام » لاق لكي بلا

 فا یضر درب ره ىبأ نع راسب نب ءاطع نع لاله انثدح 0 انثدح انس ی 27 اشزم بم €

 € بذك دقن ی نب سنو نم ريخ انأ لاق نم » لاق 2 ”ىبنلا نع هنع

 رذ یال اذنك ( ناياسو نوراهو سنویو - هلوق ىلإ - حون ىلإ انيحوأ اک كيلا انيحوأ انإ هلوق باب ) هلوق

 یفینیام) هلوق . « باب » رذ ىبأ ريغل طقس نك-ا ءاوس قابلاو ( هدءب نم نییبنلاو إل تقوا ىنأ ةاور ىف داذو

 نأ دارا نوكي نأ لمت< ( سنوي نم ريخ انآ لوقي نا ) هژوق ٠ ءدبعل » ىوجلاو لمتسلا ةياور ىف ( دحال

 هلاقو يلب هللا لوسر ءانأ » هلوقب دارلا نوكي نأ لمتحو « كلذ لوقب نأ هل ىغبذي ال ىذلا وه لئاقلا دبعلا

 لاق اذإ ىأ (بذكدقف) هلرق ۰ ىلوأ لوألا لامحالا نأ لع بالا یردح ىناث هر ره یا ثر لح لدو 3 امضاوت

 ناعتسلا هللا و « انه ةتداعإ نع ىنغأ ۳ ءاین لا ثيداحأ ف ثيدحلا اذه حرش مدقت دقو ؛ فیقوت ريغل كلذ

 3 : 7 و ۱ 5 ۰ ۶ و 5 ۲

 نم ردصم وهو « نیا وآ بأ "هثرت مل نم ةالكحلاو . € دلو امل نكي مل نإ اهرب وهو « كرام فصن

 بسنلا هلاك
 أ 2 لاق هنع هللا ىضر ءارا تر یاهتتا یآ نع ی اح برح ن نال شی فا )10

 بابر طقنو ( دلو اهل نكي ل نا ل هلوف ىلإ ةبالا اوقاس ( ةلالكسلا ىف یت هللا لق كنوتفتس باب ) هلو

 لق 2 هلو ف هبلع قالا ةلالدل فذحو « ةلالك لا تب راوم ع ىأ ( كنوتفتسإ) هل وب دارلاو ءرذ یآ ريغل



 ريسقتلا باتك 0 ۳3۸
 ىبأ نا هجرخآ قیدصلا ركب ىبأ لوف وه ( ناالو بأ هثرب مل نم ةلالك-ااو ) هلوق . ( ةلالكلا ىف مكيتفي هللا

 ورمع نع یت ینا نع رمعم نع قازرلا دع یورو « مثدعب نمو نيمباتلأو ةباحصلا نم ءالعا روبمجو هنع ةبيش

 وهو ةرسيم وبآ وه ليبحرش نب ورمعو « حح دانسإ اذهو كلذ ىلع اوثطا وت الإ مهيأ ام : لاق لیبحرش نبا

 « هيلع بسنلا فطمت ىأ ( بسنلا هللکت نم ردصم رهو ) هلو . ها نم رثك | هتينكب ررهشم نيعباتلا رايك نم

 ذوخأم وه اولاق « نيبرصبلا لوق وهو « دحأ امهنم هل سيلو دلاولاو دلولا ةبج نم هيفرط ذخأ هنأك : هريغ دازو

 اذإ محرلا تلك لاقي « لكي لك نم وه : ليقو « نا الو بأ هل سيلو هب اوطاحأ ةثرولا نأك ليلكإلا نم

 ىو نم ليقو .دلولا داوو : ىدوادلا دازو  دلولا ىوس نم ةلالكلا ليقو . امادتنا لاطو تد_معابت
 ىعسو « ةلالكدلو الو هل دلاو ال ىذلا تيما ىعم : ىرهزألا لاقو ٠ مألا نم ل_قو . ةوخإلا مم لسيقو .دلاولا
 «لالاو ةثرولا ليقو , ةضورفلا ليقو « لاملا ىه ةلالكلا : ءاطع نعو ٠ ةلالك ثرالا ىمسو « ةلالك ثراولا
 رمع نع حص امف فالتخالا ةرثاكلو ٠ كلذ ريغ ليقو . اود_ءإ ناو تايصملا ليقو « موتو معلا وب ليقو

 مكسيتفي هللا لق كنوتفتسب تازن ةيآ رخآو « هءارب تلزت ةروس رخآ ) هلوق . ائيش ةلالكلا ىف لفأ مل :لاق هنأ
 يآ رخآ د لاق ءاربلا نع رفسلا ىلأ قبرط نم ىذهرتألو « ةرقبلا ريسفت ىف ةريخآلا ىلع مالكلا مدت ( ةلالكلا ىف

 لوسر "ىلع لخدف « تیکتشا » لاق راج نع ريب زا ىبأ قیرط نم ىاسنلا قو . اهركذف « لز' ءیش رخآو تل

 مث جرخ مث ۰ نسحأ : لاف . رطشلاب : تلق . نسحأ : لاق ؟ كلثلاب قارعا ىدوأ هللا لوسر اب : تلقف مقلب هللا
 راج ناكف «ناثاثلا رهو كتاوخال ام نيبو لزنأ هللا نإ « اذه كد-سءجو نم تومي كارأ ال : لاقف لد لخد

 ىلا ريغ رام ىرخأ ةصق هذمو : تلق ٠ ( ةلالكدلا ف كيتفي هقا لق كن وتفتسی ) ىف ةيألا هذه یا : لوقي

 روسلا هذه لئاوأ ىف ااو كلذ ىف داتسلا تمدق دقو « ىل _رظب ايف ءاسنلا ةروس رفت لوأ ىف تمدقت

 ثرت ال : لاق ثيح سابع نبال افالخ « تنبلا عم ثرخ تخآلا نأ ىلع ليلد ةبآلا ىف : ىدوادلا لاق . لعأ هللاو
 ةيقب ىف هيلع ةجحلاو : لاق ( تخآ هلو دلو هل سيل كله ؤرما نا ) ىلاعت هلوقل « تنب نك: مل اذ الإ تخآلا
 ضفارفلا ىف ااو كلذ ىف ىدبلا ركذأسو « لاق اذک ( داو اهل نكي مل نإ امري وهو ١ الا

 ةللناملا -م

 . هللا لمج 6 هللا بةك ىتلا ) ١ مهضقنب € ميضقت امف ) . مارح اهدحأو ( مر ) اپ - ۱

 نآرقلا . نيمألا نميهملا . نهر وهم ره و طیف ءارغإلا : هريغ لاقو : ةلود ( ةراد ) . لمحت ( ءوبت إل

 ۱ لبق باتک لک ىلع نيمأ

 ديم ىأ ةلوعفم ینمع ةلعاف ةدئالا و « رذ ىبآل ةلبلا تطقس ( ةدئاملا ةروس . حرا نحرلا هللا مسب ) هي
 ىبأ لوق وه ( مارح اهدحاو مرح متلاو ) هلق . دعب انيبم كلذ ركذ یتآہسو « اهباب ىلع ليقو « امحاص اهب

 هلو . لسرو لسرک ةفا یهو اهناكساب با و نب یو ءارلا مطب روما ارفو . مرح ین« مارح : دازو « ةديبع

 اعف ) ةديبع وبأ لاق اذكو ۰ هقیرط نم ىزيطلا هجرخآ « ةداتق ریسفت وه ( موضقن مهقاثيم مهضقن ايف )

 بصنپ وأ عقرب وأ رج املبق یذلا ناكناف « ادیکوت مهمالكى ام لمعتست برعلاو : لاق مهضقنبف ىأ ( ممعقن



 ۳۹۵ ةدئالا ةروس

 ضرألا اولخدا موق اي ) ىلامآ هلوق ىف ةديبع وبأ لاق « هللا لمج ىأ ( هللا بتك ىلا ) هلوق ۰ اهدمب ايف لمع
 هجرخأ کل بهو یا کلا بتک : قحإ نبا نعو « ىضقو كا هللا لعج ىأ ( مل هللا بتكى لا ةسدقلا

 ةلمجا ىف ليئارسإ ىب ىكسل اهردق هنأ دارلاو : ىرطلا لاق « سمآ هانعم نأ ىدا ق؛رط نم جرخأو « ىرطلا

 .بطوخ نم وهو عشویک كبل وأ ضعب اهتكس دة لب تلج دارملا نال اهونكسي مل كلذب نیبطاخلا نوک درب الف

 لمحت ىأ } كل و ىمئاب ءوبت نأ ديرأ ىلإ 2 ىلاعت هلوق ىف ةديبع وبأ لاق ( لمحت ءوبت ) هلوق . امطق كلذب

 ىف : لاق دهاجم قيرط نم ىريظلا یورو . انه ادارم سیا و ‹ رقت ىأ ءوبت رخآ ريسفت هلو : لاق ۰ كمزو ىمت]
 لمتعو « ىلتق مل ىأ ی هلوقب دارملا نأ ىلع رروججاو : لاق . ىدو كتئيطخ كيلع نوکن نأ ءوت نأ دیرآ
 اهنم ینو تانسح هل نكست مل اذإ لتاقلا ىلع لمحت و « لوتقملا اباطخ وحب له نأ ةبج نم هباب ىلع نوكي نأ

 داع نم الو ريغلا فرعأ و « اهاع' تفقو ىلا خسنلا ىف عقو اذکم ( طیلسنلا ءارغإلا هريغ لاقو ) لوق . لوت#ا

 « بوصأ هنأكو « نسنلا ةياور نم « هريغ لاقو و طقس معن « دحأ نع مدقت ام لقنب حصفي مل هنأل ريمضلا هيلع
 لاقو ةزاجالاب ىربرفلا نع ليعامسالا ةباور فو  هركذ مدقت ام رسف نم ريغ لاقو : یماا نوكي نأ لمتحم و
 دعا ی رخآلا خسنلا ىف عقو ةصمخا ريسفتو . هج وأ اذهو . طبلستا ءارغالا : هريغ لاقو . ةعاج ةصخم : سابع نبا

 نأ لصاحلاو . ةديبع وبأ هرسف اذكو « سابع نبا نع ةحلط ىنأ نب ىلع قيرط نم متاح ىبأ نبا هلصو دقو . اذه
 . ابلاغ كلذ رضي الو « ةرم ريغ هانمدق اک یراخبلا باتک خسذ نم عفو ريالا هذه عضو ىف ريخأتلاو مدقتلا

 ىور دقو « داسفالا جييهنلا ةديبع وبأ لاق اک ءارغالا ةقيقح نآل ءارغالا ىنعم مزالي طراسقناب ءارغإلا ریسفت و

 هلوق . ىرخألا ةيآلا ىف مقو امي ريسفت اذهو . انيقلأ لاق  انيرغأو إل لوق ىف دهاجم قيرط نم متاح یآ نبا
 نم ماح یا نبأ دروأ ( هلق باتک لك ىلع نيمأ نآرةلا نءيهملا ( هلوق , ةدييع نآ ريسفت وه ( نهرو م نهررچآ

 . هلبق ناک باتيك لك ىلع نيمأ نآرفلا لاق « هيلع انمیهمو )ل ىلاعت هلوق ىف سابع نیا نع ةحاط ىلأ نب ىلع قيرط
 . هيلع انت و. : لاق 4 ةياع | ؛هموم و 0 ىلا" هلوق ىف سابع نبأ نع ىعيمللا ةدب رأ قيرط نم ديمح نب دبع یورو

 بس ىتح غلابف بمعث كلذ ركنأ دقو « ءاه هتزمه تبلق نعأ نم لعیف» < انميوم إل ةعاج هعيتو ةببتق نبا لاقو

 نمالدبم سيل هسفنب لصأ هنأ قلاو « رغصت ال ىلاعت هللا ءایسأو ینسلا .امسالا نم نميهملا نآل رفکسلا ىلا هلئاق

 وبأ لاق « نمیپم وب هياع اريقر راص اذإ نالف ىلع نالف نميه : لوقت باقآرالاو ظفحلا ةنميملا لصأو « ءىش
 لاقو ) هلوق ۰ رقیبمر نميهمو رطيسمو رطيبم : ظافلأ ةمبرآ الإ ءانبلا اذه ىلع برملا مالك ىف ءىحي مل : ةديبع

 نأ یمی ملا لزنأ امو ليجنالاو ةاروتلا اوهيقت ىتح .ىش ىلع متسل إل نم ىلع دشأ ةبآ نآرقلا ىف ام : نايس

 لجال و « عيمجاب لخأ دقف ض ار ضعبب لخأ نم نأ هانضتقهو ؛ ءىش ىلع سيلف هباتک ىف هللا لزنأ ا, لمعي مل نم

 ىبآ نيا ىور دقو . رصالا نم باتکلا لهأ ىلع نادك ام اذه نوكي نأ لمتحيو « اهريغ نم دشآ اهنوك قاطأ كلذ

 كلام ءاج » لاق سابعا نع رهبج نب دیعس قي رط نم نسج دانساب جرخأف « صاخ بهس یت تازن ةيألا نأ متاح
 انآ درشت و ةاروتلا ىف ام نمؤتو مهار هلم ىلع كنأ معزت تساآ د اب : اولاةف رابحالا نم ةعاجو فيصلا نبا

 انيديأ ىف ام كسمتن اناف : اولاق . ءومتةدحأ ام أربأ انأف « هنايبب مترمأ ام امنم متمتک عنکل و « لب : لاق ؟ قح
 يلا لزنآ اب دارلا نأ ىلع لدي اذهو . ةيالا هذه هللا لزنأف « هب تج اه الو كب نمؤن الو لاو ىدملا نم
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 ريسفتلا باتك - ۵

 اوقتاو اونمآ باتکلا لما نأ ولو  ابابا ىلا ةبالا ىف لات هلوف ریسفتلا اذه دبی و . نآرقلا یا کبر نم

 ىلا ىل عقي مو , یدوثلا هنأ خسنلا ضعب ق عقو روکذلا نایفس : (هيبنت ) . ةيآلا ( مهقوف نم اولک -  هلوق ىلإ -

 نم متاح ىبأ نبا هلصو ( امیج هلم سانلا يح ی الإ اهاتق مرح نم نمی اهایحآ نم )أ هلوق . الوصرم نآلا

 وبأ لاقو : نآء لا ىف مدقت دقو ) ةنس و الدس اجابنم و ةعرش ) هلوق . سايع نیا نع ةحلط ىبأ نب ىلع قيرط

 امهدحا و نايل والا ربظ رثع ) هلوق . انا انيب اليبس یا 6اجابمو) ةنس ىأ (ةعرش کنم انلمچ لکا ) ةديبع

 ىتأيسف ريخالا الإ اياصولا ىف مدقن دقو « انه خدنلا ضعب ىف تبث اذك « موحتابذو میمامط هب قحأ ىأ ( لوآ

 غابذلا ىف

 ةعامم ةصخم : سابع نبا لافو ( مکسرد کل "تلك أ مويلا ) بيسي - ۲

 تلاقو بأ شنب قراط نع سیف نع "نایفس ا نم را "دبع انثكدح را ند یر — £“

AES Nل  a 
 « تا زا ناو تازب ثیح لع ىلإ : رع لاقف ۰ دیع اهان دمال انيف تاز ول هب نوءرقت نإ : رمهل دوپیلا

 e 1 1 ملل ع 5 2-2 0 7 م ا 0

 مأ ةعجلا مو ناك كشأو : ناين لاو . هد رم هللاو انإو « هفرع مو : تازا نيح ا نا ”لوسر ناو

 « کنید کل تلك موبا) ال

 (ةعاجم ةع : سابع نبا لاقو) هلوق . رذ ىبأ ريغل « باب ه طة ( کنید مك! تلك! مويلا هلوق باب ) هلوق

 وه ( سيأ نع ) هلوق ' یدپم نا وه ( نمحرلا ديع انثدح ) هلوق . ابرق مدقن و ۰ اذه رذ یآ ريغا تما اٹک

 دقو « دوملأ نم الجر نا, نام الا باّرتح ىف سيق نع سیمعاا ىأ ةياور 9 ) دوما تلاق ( هلق ۲ سم نا

 عج ثيحو ؛ هنييعت دارآ لئاسادرفآ ثيح یوارلا نوكي نأ لمتحاو « رابحالا بەك هنأو كانه هتءهسآ یمدقت

 همالسإ لبق عفو كلذ نع هلاؤس نأ ىلا ةراشإ ةمصلا هذه بمک ىلع قلطا و ۰6 هير ىلع هوم ناک نم رامتعاب دارآ

 ةياورلا هذه ىف عقو (لعال ىنإر هلوق ٠ یضم ام دابتعاب كلذ هيلع قلطأو « روهشملا ىلع رمع ةفالخ ىف ناكهمال.-] نال

 تازلا ثيح ) هلوق ٠ «غا ةيآ ىأ سع لاقف  لسم نب سيق نع رحآ هجو نم ناعالا ىف مدقت دقو « راصتحا

 نأ رهظا مو . « تا زنا موي ىأو تازا ثيح» یدبم نب نمحرأأ دبع نه نحأ ةياور ىف ( تلزنا نأو

 ثيح لب هللا لوسر ناو ) لوق . نامزلا ىرخالاب و ناكملا امهادحاب دارأ لب ‹ نیآو ثيح هلوق ىف راركن ال

 «تازئأ نيد قي هللا لوسو نيأو» دحآ ةياور قو « ثيح لدب ,نیحر هریفا و رذ یا اذك (ةفرع موي تلرآ

 . نیمضواا ىف نمحرلا دبع نع ىلا نب دمت نع مدل اذکو « حض وأ یهو « تازنأ و راركمتب « ةفرع موي هلزنآ

 هجرخآ اذکو , مسا اذکو « ةفرعب فقاو يب هللا لوسرو » دحآ دنعو « عيمجلا اذنك (ةفرعب هاو انإو) هلوق

 (۷ ما ةعمجا موي تاک كشآ و نايفس لاف) هلوق . هيف یراخبا خيش دادنب و راشب نب دمع قيرط نم ليهامسإلا
 اور زم كلذب مزجلا اوا ةعلجا موب ناك كلذ نآب مرجلا ملم نب سيق نع رخآ هجو نم ناعإلا ف مدقت لق

 نع هلأس هنآل لاؤ رع باوج ةقب اط. نايب نامالا باتكىف مدقت دقو , ماصتعالا باتک ىف سيق نع رسم

 لا « ديع انل هللا دمح امهالكو , تاياورلا ضعب ف برأ هلصحعو « ةعمجا موب ةفرم) اهلوزنب باجاف اديع هذاختا

 : لاق هن أكف « نیس ديع وه ةفرع دعب ىذلا موبلا نأ روپشلا نمو « ةفرع موي ناكل وذألا نأب باجأ : ینامرکلا
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 ناكل ورنلا نأ تبث هنال لورنلا موي هلمجي مل ام و : لاق « هيف دبغتلل مويلا كلذ قاقحتسا انكاددإ دعب !ديع هانلعج
 ةلبةتسملا ةلمال نرکت ارام لالما ةيؤر نأ : ءابقفلا لاق اذغو « رابنلا لوأ نم الا ديعلا ققحتی الو « رصعلا دعب
 هل لمقو دوعلا نم قاشم دوملا ناف . فلكتلا اذه نع ینفی ديع موب ةفرع موب ةه نأ ىلع صيصتتلاو : ىبتنأ

 نأ ینماف « كلذ رقأو دئاملا رورسلا وه دیعلا نأ یرمتخعزلا نع یامرکلا لقت دقو . ماع لك ىف دومی هنال كلذ
 ةصاخ جاجحا وهو ضءل نود سال ضء.مأ دع وه لاقي نأ نکعو . یا ادبع ىحسإ هميظعل عرش موي لك
 بايك ىف تب دا اذه حرش ىف مدقت دقو . ماصإ ال درعلا مو و « بحتسیف مريغ فال ۰ هموص مه هرکی اذا

 امأو : سابع نا ثمر لح نم ىذمرلا لدع هنأو ديع مو تلزت ةيآلا نأ بايلا كثي لح ف ىور نم نايب نامإلا

 عوقول هلوأ نم مويا كلذ می و « اديع ذختي نأ عنم الف رصعلا دعب ناك ةيآلا لوزن نأب اديع هلمج كرتا هليلمت
 قإو « لالما ريس ةبج نم كلذ عجرم نال ۰: مقتسع سیل هب رظن یذلا ريظاتلاو « هئانثأ ىف ميظعتلا بجوم

 هلو نأ سايع نبا نع ةع نيا هيف رسا یربط)ا هچرخآ ام فم نایب شرب دیس قو ٠ هيلع كلذ هاف نم بجا

 | مرام سيا روكذملا مويلا نأ سابع نبا نع وعلا قبرط نم هجرخأ ام فعضو « نيالا موب تاز الا
 اوور نأ سانلا أف ةرعكلا ءانفب لب هقا لورو ةيورتلا موي تاز امن عطقنم دنس! قوببلا هج رخآ ام لدو
 فوتولا ةن نم ىلع فی دا | فرم لدةساو . لاق 6 وهو < ىلوأ ريغ ثرذح ۽ قبببلا لاق « ام ربظاا ىلصو یم لإ

 فرش فرشت لاصالا نأو « لضفألا هلوسرل راتخ امنإ ىلاعت هللا نأل « مابالا نم هريغ ىلع ةعمجا موي ةفرعإ
 مو ريخ ر اعوفرم ةراره ی ۱ نع مم يك ىف تا دقو « عوب-الا مايأ لضنأ ةعمأ مدد و تنکسمالک ةنمزألا

 « ةعبا مد! قااو ةهفرع مو: سهلا هدف تعلاع مود ریش و اعوفم هءماج قف نزد هركذ ام امأو 2 رصعلا دمإ ا

 هجردأ ل 3 هچرخآ نم الو هيب احصرك ذب ١ هن ال هلاح فرعأ ال كرد وهف ۰ اهریغ ىف ةجح نبعیس نم لضفأ وهو

 ینآطولا نم ءىش ىف ةروكذملا ةدايزلا تسيل و « ز رك نب هللا دبع نب ةحلط نع السرم هركذ یذلا أطوملا ثيدح ىف
 ملعأ هللاو « كلذب ةيزاا تتبثف امهنم لک ىلعو « ةغلابملا وأ ديدحتلا نيم اب دارب نأ لمتحا لصأ هل ناك ناف

 ندماع نم« او مع اوت ۰ ) اط اف اووف مام اودع ل م بسب ۴۳

 حادا هاضفالاو ۰ نم مَعَ ىقاللاو ؟نهوُسو مت 1 سابع "نبا لاقو دحاو و هدأ

 مع نا یر ةشااع نع هيأ نع من ی نه را دبع نع "تالام ین دح لاق "لیعاسا شرع سس ۷

 شیلا ٍتاذب وأ ءاديملاب انك اذإ یو ¢ وراقسأ صم ف م ها لوسر عع انج رڪ تلاق E "یبنا جو

 ین ۰ ءام ممه سیلو ءام ىلع اوسيلو 4 هعم "سان ماقأو ۰ رسالا ىلع 2ك نا لودر ماقاف ¢ ىل 000 ماعقنا

 ىلع اوسيلو « ساناابو هيي هللا لودر تماقا ؟ ةدئاع تمتص ام ىر الأ : اولاقف قیدصلا ركب یآ ىلإ سالا

 نا لودر رتسپح : لاقف ¢ مان دو یذق ىلع هّسأر حضاو د ۳ لوو ركب وبأ ءا ۰ خام مهم سالو ءام

 "لمجو « لوقي نأ هللا هاشام لاقو ركب وبآ ىنبتاعف : ةشئاع تلاق . ءام مهعم سيلو ءام ىلع اوسیلو انار هب



 ريسفتلا باك 1۵ ۸۸

 هل ہلا لوسر ماقف . ىذيخ ىلع تكونا لوسر ناک الإ كل رحعاا نم ین٤ الو « یتریعاخ ىف هديب ین

  رکب نأ لا کد رب لپ هام: ری نی لاقف 0 اا رخ لع ما نع
 هی ملا اذاف ؛ هياع "تنك ی ذلا 4 ام : تااق

 افلا نب نج را دبع "نأ ورع یربخآ لاق به نا ىنثدح لاق ن املس نب یح اش - ۸

 لَو ینا خانأف  ةنيدملا نولخاد نحنو -ءاديبلاب ىل ةدالق تطقس » اء هللا ىضر ةشئاع نع هيبأ نع هل دح

 ؟ ةدالق ىف سالا تسيح : لاقر ةديدش ةزكسأ وكلف ركب وبأ لبفأ ء ادفار ىرجَح ىف هسار یف لرو

 نهال سلاف "حیا ترضحو ظفبتسا يب “ىلا نا مث . یو دقو كَ هللا لوسر ناک تولا ىف

 سافال هللا كراب دقل : ریس لب هو أ لاق . ةيألا € ةالصلا ىلإ ف اذإ أونمآ نيذلا اأ اي ) تازنف « دّجوي

 64 ملکر لإ نام ۳ ركب ىلأ لاي کین

 حارشااضمب هعبتو نیل نا معزو ۰ لوضالا ىف اذدك ( ابيط ادیعص او میتف ءام اودجت مف هلوق باب ) هلو

 امنإ هيلا راثآ ىنلا اذهو ( ءام اودجت لف إل ةوالثلا نأب هيلع درو « ءام اردجت مل ناف » انه عقو هنأ نيرخأتملا
  اودمعت أومم# ) هلوق ٠ هيلع هيجاتلا مدقت اک ضع نود تایاورلا ضءإ ىف وهو « ةراپاعلا باتك ىف عقو

 ىف لاقو « اودمعتف ىأ 14 أديم ص | و مهیا 0 ىلاعت هلوق ىف ةديبع وبا لاق ( دحاو تهمیت و تمأ « نيدماع نيمآ

 : رعاشلا لاق « تميت لوقي میضهب و , تأ لاقيو « نيدماعالو ىأ ( مارحلا تببلا نيمآ الو ) ىلاعت هلوق

 ادلب هريغ ىريعب ردص تمع دإب ىقءاس ام اذإ كاذك ىلإ

 ىلع هلوةكافاضم نونلا فذحب شعالا أرو « نونا تابثاب ( تیبا نيمآ ال و ) درب#ا ارق : ( هيبفت )

 یورف « متل » هلوف امآ (حاکنا ءاضفالاو « نهب متاخد یاللاو ۰ نهوس و متسمل ساپع نا لاتو ) لوق . ديصلا

 وه : لاق ( ءاسنلا متسمال وأ إل ىلاعت هلوق ىف سارع نبا نع دهاجم قيرط نم «نآرقلا ماكحأ » ىف یخاقلا ليعامس]
 ةداتق نع رمعم نع قازرلا ديع هجرخأو « حي دانساب ريبج نب دعس قيرط نم متاح ىبأ نا چرا وب عاجلا

 قيرط نم متاح ىبأ نأ ىورف « نهوسمت » هلرق ام و . ینکیو وفع هللا نکا و « عاملا وه : لاق سابع نبا نو

 ىبأ نبا یورف « ن مةلغد» هلوق امأو . نهوحکت ىأ €( نهو. مل ام ال ىلاعت هلوق ىف سابع نبا نع ةمركع
 امآ و . حاكنلا لوخدلا : لاق « نهب ماعد یتاللا ) ىلاعت هلوق ىف سابع نبا نع ةحلط ىنأ نإ ىلع قيرط نم متاح

 یهفآ دقو ىلاعت هلوق ىف سابع نبأ نع ىثزملا هللا دبع نب ركب قبرط نم متاح ىنأ نبا یورف « ءاضفالاو » هلوق

 ةسمالاا : لاق سابع نبا نع ةمركع قب رط نم ديمح نب دبع یورو . عاملا ءاضفإلا : لاق ( ضع ىلإ عضمب

 ركب قبرط نم قازرلا دبع یورو . ینکی هللا نكلو ؛ حاكنلا هلك عامجاو نایشغلا و تفرلا و ءاضفالاو ةرشابلاو

 هدانسإو « نايشغلا لدب « ىثغتلا د لاق نکل . هلثم رکذف « ءاش امع ىنكي ميركى ح هللا نإ : سابع نبا نع یز

 قاعتي ىذلاو . حاکنلا ف اذه نم ءىث ىتأيسو ( اهاشفن ايلف ) ىلاعت هلوق ىثغتلاب دارأ : ىليعامسالا لاق , حی



 ۳۷۳ 1۰۷-4۱۰ ثيدحلا

 ير « مصاع مهفلاغو « باثو نب ىحيو شعالاو یاسکلاو ةزح نييفوكلا ةءارق یهو « متسملا» هلوق بابلاب
 مث . نيررصبلا نم ءالعلا نب ورمع 5 ميةفاوو فاآلاب ( سال را إل اوءرةف زاجحلا لهأ قفاوف نيبفوكلا

 باتک ىف قوسم اماع مالکلا م دقت دقو ٠ نيوجو نم ةروك 7 ةبالا لوز بیس ىف هشئاع ثر لوح فئصاا رکذ

 مث لزت ام لوأ لص هلع نوک نأ لاتحاب بقعتر « لكي هب هبلغ ابجاو نكي | لیلا مايق نأ ىلع هب لدتسا و « مميتلا

 مم « ماني ال هبلقا ن هژوطو ضقتني لف عجم هنأ لمث< مث + ةع دمب ةالصلا ىلإ مايقلا دجهتلا نال رظن هيفو « مان

 ملعأ هناو « مان مث لصف مات
 نره انهاه 1 «الناقف تلبرو تا "بهذاف ) باپ - €

 هرع هللا یر دوهم نب | تم باش نا قراطنع قراخم نع لیئارس| i وا اشم بس 4

 نع فراخم نع نا نع یغجشال) انثدح رضنلا وبأ = ربع نب نادم یفدحر . ع دادقملا نم تام : لاق

 ىمومل ليئارسسإ ودب تلاق اک كا لوقنال نإ شا لوسراي : ردب مو دادتلل لاو لاق هللا ٍديع نع قراط

 هللا لور نګ یر ”ناكف 86 كم نور شا نکلو( نودعأق ا:هاه {i التاق كرو تا "بهذاف 2

 2 ینا كد لاق وا دا "نأ قراط نع نع قدا نع نايفس نع مکر هاور € و

 ملا بهذأف باب 0 هربخآ و « ی. تا اذک ( نودعاق اتهام انإ التان كارو ف بذاف هلو بار ( هو

 هنأب نيتلا نبا 4 ]و ۸ امت هنم رک 7 ن ورا هوخآ € كبرو , مهرقب مدام : لاه ىدرادلا برغأو

 , هيقل نادمحو نحأ ها و یدادغیلا رفعچ وب أوه (رمع نب نادوح یئدحو) هلوق . مک ريسفنتلا له لوق فالح

 لک مالعلا مدت دقو  نیئذس یراخبلا دعل شاعو هخ ويش راغص نم وهو ۰ عضرملا اذه الإ ىر ارخيلا ىف هل سيار

 فالخ ٠ « لس هنأ هقايس ةروص نأ كل ذب دا رک ) خلا نايفس نع عيكو هاورو ( هلو ۰ ردب ةءوزغ ف كثيدحلا

 عيكو 0 رطو . لبق اهر 0 ىلا لمئارسإ هباور ةلوصولا یمالا ةباورل فنصاا رب ظا نکا ¢ یعمجالا قايس

 هاورو 0 هلوف حقو : (هيبذت ) ۰, هةب رط نم ةممرخ یآ نبا ابجرغأ اذكو ( همع ۳ ف قو نأ اماصو هذه

 با وصا اب شا وهو , نيقايلا درع | رغم ن رذ ىبأ ديع هيأ أم ةءقب ىلع بابلا ىف امدقم « خا عیکو

 اوباصب وأ اولتفی نآ داف شالا ف نومسب ر هاو-رو فا ن ویا نذلا هازج ۱:| ) س - ۵
 و ۶ ےہ ۶ ۳ م + ٤

 هب ”رفكساا هل ةبراحلا . ةيالا ( ضرألا نه اوقني وأ - هوق ىلإ -

 نادلس ىنثدح لاق نوع نیا انثدح ؛ىراصنألا هللا دبع نب دع انّثادح هللا دبع نب ىلع اشو - ۰

 اولا « اورک ذو اورک ذف زیزملا ديع نب رع فلخ اسلاج تراك هنأ ةبالق ىنأ نع » ةبالق ىنأ ىلوم اجر وبأ

 لاق وأ د ديز ن للا دبع اي لوقت ام : لاقت مرهظ فاخ وهو ةبالف يأ ىلإ تفتلاف « هافاطلا اهب 'تداقأ دق اولاقو

 ۱ Li لق وأ ¢ ناص»ا 75 یز ”لجر الإ مالسإلا ف امانق ل ۳ "دع أم ° : "تاق 1 55 "بال أ اي لوقت ۳

 برات 0م



Viديسفتلا باتك - 0۵ ۱ 00  

 « سنأ ثادح ىابإ : تلف ۰ اذكو اذكب نا ام : ةسنه لاقف . هل اوسرو هللا براح وأ « سفن ريغب

 ىعيربأ رخت انل معا هذه : لاقف « ضرألا هذه انمتوعسا ر دق : اولافف ه : الم ىلا ىلع موف مردق : لاق

 ىلع اولامو «اوحصتساو اهن :ابلأو اهلاوبأ نم اوب رشف اهف اوجرف « اهلاوبأو اهمابلأ نم اوبرسشاف « اهيف اوج رخاف

 لا لوسر اوفوخو « وسرو ا اوبراحو ؛ شل او ؟ءالؤه نم ًاطبتشب اف. معلا اودراو « هواتف یعارلا

 اولاز' نا کن « اذک لأ اي : لاقو لاق . سنا اذه انث دح : لاق ؟ یمن ؛تلقف . هللا ناحبس : لاقف . 2

 « اذه لثمو م کسیف اذه قب أ ام ریخت

 اهقاسو رذ نا اذک ( الا اداسف ضرالا ف نوعسیو هلوسرو ها نوب راح نیذلا 0 اما باب ( هلو

 روا نتو امتع مع قآ نیا هوا نسحلاو ريبج نب دیعس لوق وه (هب رفکلا هلل ةبراحما) هو ء هديغ
 هلو ۰ هناکم ىف مدقت دقو نيينرعلا رفنلا ىف تازن لیقو « ارفاک وأ ابلسم سانلا ىلع قيرطلا عطقب ینلاب انه

 ثدح اع رو یراخبلا خویش رایک نم وه یراصت الا هللا درع نب دو « ىنيدملا نا وه ( هللا ديع نب ىلع انثدح )

 ركذ اذكو « ريغصتلاب ىنميمشكلا ةياور فو « نوکسل اب رثكالل اذك ( نابلس یئدح ) هلوق . اذبكةطساوب هنع

 « انل معن هذه د » هلوقو  باوصلا وه لوالاو : لاق ىزورملا ديز ىبأ نع ىسباقلا ةءاور ىف حقو هنأ ىنايجلا ىلع ربا

 کح ناكهنأ هغوس ازوحي انل » لوق ىف نأب عميو « ةفدصلا لب] ىلا اوجرخا » ةمدقتملا قيرطلا ىف هلوقل رياغم

 من هذه د هيف لاق ثيح ريخآلا اذه ديؤي ام هقرط ضعب قايس ىفو « ةفدصلا لب] عم ىعرت معن هل تناك وأ « اهلع
 | وچرفن ةقدصلا لب] هيف ىعرت ىذلا عضوملا ىلا اهلاسرإ ديرب ناك تقولا كلذ ىف همعن نأكو « اذ اوجرخاف جرج انل

 « ثيدحلا حرش ةيقب عم تايدلا باتك ىف اضاو كلذ ىنأيسو « ةماسقلا ىأ (اوركذو اوركذف) هلوق . معنلا ةبح

 ءاطلا دیدشتب «اودرطا و » هلوقو ءةدصلا محل تءاصح ىأ ءاحلا دیدشآ و ةلمرملا داصلا حتفب اوحصتساو » هلونو

 فاقلاب یرخالا ةياورلا فو «ءطبلا نم لاعفتسا هلوأ مضي « أطبتسي اف » هلرقو ءاقوس ىأ ادرط اهوجرخأ ىأ

 ةينألا ةياورلا ىف « اذكلهأ اب لاقو » هلوقو « نيبنرملا ثیدح ىأ ءاذكو اذكب سنأ انئدح » هلوقو « ءاطلا لدب

 نم ةزمهلا مضب رثک الا اذک ( كيف اذه لثم قب ام ) هل . « ماشلا لهأ اي » تايدلا ىف املع هبنلا نوع نبا نع

 لعافلا زربأف « اذه لثم هللا قبآ ام » ىنيمثكلا ةياور قو « قبأ د
0 2 

 ( صاصق 3 ۹

 0 ا و7

 ىزنلا رمأف هم لا اونأف ¢ ساقلا ۰ راصن الا نم ةيراح ةينك كلام نب سنا ع ىهرز -

 ها لو لاف « هللا لوسا a ال اوال : كلام نب سآ م رنا نب سا لاقف « ٍصاصقلا مقل

 نم هللا دابع نم نإ : ب لا لوشر لاقف * شرألا اوابقو موقا یضرف « صاصقلا هللا باتک سنأاي : قل

 » 3 رال 1 لع مفآ و
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 ثندح هيف دروأو « صاصق حورجلاو باب » هريغأو « ىلمتسلا اذك ( صاصق حورجلاو هلوق باب ) هلق

 : (هیجنت) . تايدلا ف فوتسم هحرش قاس « ثيدحلا , ةيراج ةي ترسك» هتيع دي دشا اب ىأ« عيبرلا نا » سنآ

 قع) وأ هنأ معز نم مور 2 ةيواعم نب ناورم وه دانسالا اذه ىف روكذملا ىرازفلا

 ل ما 9 ل 0

 ( كبر نم كيلإ لزنأ ام غاب لوس زا اب اي ) باپ - ۷

E 1یطر ع نع فورم نغ "یمشلا نع ليعامإ نع "نایفس اح فو ی در اشو " 

 ه6 سا

 لوس را ا ای) كوقی او « تانك دول 5 ام ایش ےک ال ادم "نأ كدح نم » تااق اهنع ا

 «ذبألا ( كيلا لزنآ ام مب 1

 نأ كادح نم د ةشأاع ثيدح نم افرط هيف ركذ ) كبر نم كىلا لزنأ ام غلب لوسرلا اپا ار باب )ەل

 ءاش تا دیحوتلا باتک ىف هحرش لاك عم هماعب یأیسو « بذک دقف هيلع هللا لزئأ ام ائيش مک ادع

 ۰ لاصت هللا
۱ 

 Cile) قف والاب هللا خاو ال) بسا -4

 ابن هللا یفر ةشئاع نع هيبأ نع ماشه انا دح ريتش نب "كلام انثادح َةَدَس نب لع اش -- ۳
 1 ۱ م و 9 : ۶ ےس را ت

 «هللاو ىلإو لاو ال : لجرا لوف ىف € كناعأ ىف وغالاب هللا < دخازب ال) بالا هذه تا ۳

 [ ۱۲۲۴ : ىف هفرام - 1۱۳ ثيدحلا ]

 مع نا یر ةع نه ىلأ ین ربخآ لاق ماده نع رضا ۱: دح ءاحار ىبأ ی جا اشو -- ۵۶

 ريخ اهر بغ یر ان« یرآ ال : ركب وہا لاق« نيبلا ةراشک هلا لأ یتع « نيك ىف شست ال ناك اهابأ نا »

 « ريخ وه ىذلا ”تامفو هللا ةصخر ”تلبق "الا اهنم
 [ ۱۱۳۱ : ىف هفرط - 41۱6 ثيدحلا ]

 نيملا وها ةشئاع ترسفو « رذ ىبأ ريما « هلوق باب » طقس ( مناممأ یف وغللاب هللا ,ذخاؤي ال هلوق باب ) هلق

 « ةيصعملا ىف ليقو ٠ بضغلا ىف ليقو « نظلا ةباغ ىلع فاحلا وه ليقو « دصق ريغ نم فلكملا ناسا ىلع ىرجب امب

 دحاو لک ىأ « هلاو لب و هلاو ال » افوقو . ىلاعت هللا ءاش نإ روذنلاو نام الا ف هن ايب قات رخآ فالخ هيفو

 هلاق ءةدوصقم كاردتسا اهنآل ةدقمنم ةيئاثااو وذل ىلو ألاف اعم نيتماكلا لاق الجر نأ ولف « وما اهات اذإ امہ

 و لع انثدحر لمتسلا نع هلو ) یواو یم کلا نع رذ قا اذك( هللأ كوع نب لع انثدح) هلوق ٠ ىدرواملا

 یه دقو. عضولا اذه ف ال رکذ مدنع هل عقب و « ىراخلا خویشرانص نم ةةثوهر ةفيفذ فاق اهدعإ ةفيفحخلا

 « دوادوبأ هفرض «رغص» نیت همم (ریعس نب كلام اند>) هلوق . تا وعدلا قرخآ یاب و« ةعفشلا ىف رخآ عضوم لع

 ؛تاوعدلا ىف رخآو ثيدحلا اذه یوس ىراخبلا ف هل سيلو . قودص: ىنطةرادلاو ةعرز وبأو متاح وبأ لاقو



 ريسفتلا باتک - 5 ۳۷/۹
 ےک.

 ا

 قأيسو (هللاو لب و هللاو ال لجرلا لوق ق) هلوق ٠ ةلمبم هرخآ و ملا نوکسو ةمجملا اما رسكب سا ناره هوبأو

 نم نابح نا هج را ۰ خلا رک وبآ ناك »و هلوف و . هدم) ىذملا ثردحلا كاذکو « روذنلاو ناع الا ىف هيف ویلا

 لعفلح اذا لب هللا لوسر ناک » تلاق ةشثاع نع هیبآ نع ةورغ نب ماشه نع یوافطلا نحرلا دبع نب دمت قيرط
 نع نيتلا نا حو . لعا هقاو « هلوقو ركب ىبأ لعف كلذ نأ نیحیحصلا ىف عقو ام ظوفحملاو « لا ثنحي مل نيع
 لقص ريسفت ىف ىناثلاو « نيملا وما ريسفت ىف لوالا نأ قحلاو . هبةعتو « لوألا رسفي ىلاثلا ثيدحلا نأ ىدوادلا
 ىى ةيؤرلا نم نيعضوملا ىف ةزمها حتفب ) اهنم اريخ اهر یرآ ae ىرأ الل : رک وبأ لاو هلو ۳ نيا

 نع ك رابلا نب هللا دمع ةياور نم روذنلاو ناع لا لوآ ف پا دقو « نظلا یعع مضلاب ىلاثلا قو « داةتءعألا

 ¢ نيولا ةرافكى ىأ ( هلآ ةصخر تابق الإ ) هلوق . « امم اريخ اهريغ تب أ رف نیم ىلع فلحأ ال » ظفلب ماشه

 هم ريخ وه ىذلا تت ال » كرابملا نبا ةياور قو

 ین 1 "لحأ ام تابيطاومثرحت ال ) ساب هک 8

 لاق هنع هللا "یر نا دبع نع سيق نع لوعامسإ نع دلاغ ان دح نوع 1 ور شی 0#

 فترأ كلذ دعب انا صرف « كلذ نع ااف ؟ یصتخت الأ : اقف هاست انعم سیار ل ینا مم وزنا انک »
 }> للا "لحأ ام تابّيط او رع ال اون ٣آ يذلا اهسأ ای )ل أرق م . بوثلاب ةأرمل حوزت

 [هنول < ۰۰۷۱ : ىف هافرط - ه806 ثيدحلا ]

 ىبأ ريغا « هلوق باب » طقس ( کل هللا لحأ ام تابيط اوم "رعت ال اونءآ ن ذاا ایا ای ىلاعت هلوق باب ) هل
 هللا دیعو ۰ مزاح ىنأ نبا وه سيقو «دلاغ ىلأ نبا وه لیعاسا و « ناحطلا هللا دبع نبا وه ( دلاخ ) هل . دذ

 ىنأ الجر نأ » سايع نبأ ثيدح نم ا:دحم یذءرتلا فو حاكنلا باتک یف ثيدحلا حرش قأپسو . دوعسم نبا وه
 نا یورو « تازتف محلا ىلع تمرح یو « ترشآنا محللا اذه ند تاك أ اذا هفا لوسراب : لاقف لي ىنلا
 ۴ ضرالا ق حسو ايندلا تأوپش كرتن د اولاق سا: ىف تاز“ اا سايع نبا نع رخآ هجو نم متاح یا

 ىلاعت هللا ءاش نأ حاكنلا باتک ىف ار هب قلعتي ام قسم و . ثيدحلا

 ربا لاقو . ( ناطوشلا لمع نم و مال زألاو باصنألاو ریسیلاو رجلا | ) اإ - ۰

 حدقلا زلا : ريغ لاقو . املع نوب باصنا ااو رولا قا نوت حادقلا مال زألا : سابع
 لعق هت سا فا» ¢ نا تب ناف 4 “حادا لی نأ ماسقتسالاو ¢ مالزألا داد وهو( هل "شیر ال

 ردصاا موسنلاو 0 تمس هزم "تاءاو ¢ اهم "نومسقلس ور le) حادقاا اولعآ داو ۰ م ام

 لاق زیزملا دبع نب رم نب زيزملا ريع اه" دح رشت و انربخأ مها ربا نب قاحسإ شو - 6
 اپفام « ةبريشا ةس ذثءوب ةنيدلا ىف ناو رجا رغ لز »لاق اممع هلا یفر رج نا نع عفان ىنثدح o e r i ا 2 دم 0



 ۳۷۷ ۱ رو - وب كيفحلا

 « بنملا بارش

 00۷٩[ : یف هفرط - 41۱۱ ثيدحلا ]

 لاق : لاق برص ن زيزملا نوع انثلح ةع نیا اهثدح موهاربا نب بوقعب ازم - ۷

 ةحلط ابآ قس اق ناف « خيضتلا هنومست ىذلا اذه مط ”ريغ رخ انل ناك ام » هنع هللا ىذر كلام نبا

 ق رهأ :اواق . ثريا تمرح : لاق ؟ كاذ امو : اولاقف ؟ ربما کسب لهو : لاق لچر ءاج ذإ انالفو انالفو
 ۱ « لجل ربخ دعب اهومجار الو امنع اوأ اف لاق . سنأ اي لالقلا هذه

 دا داغ سادآ حبص د لاق رباج نع ورم ن نا ارا لضفلا نب ةفدص اشو - ۸

 6 امم رحم "لبق كاذو « ءادمش ۳۳۹ ممموب نم ولف را

 یا نع "نایح نا نع سردا ناو ىسيع انربخأ را ميهاربإ نب "قاحسا شو - ۹

 رجلا مرغ لو هنأ سایاا اأ دب امآ : لوقي 0 یبلا رينم ص هنع نا "یفر رع ترس » لاق ربع نا نع

 « لقملا ساخام راو . ريمّشلاو « ةطدهخلاو « لّسملاو « رقلاو « بتعلا نم : ةسخ نم یهو
 [ ۷۳۳۷ > ء0۹ 00۸۸ 6۸۱ : ىف هفارطأ - 41۱٩ ثيدحلا]

 عقوو « رذ ىبأ ريغل « هلوق باب » طقسو ( ناطیشلا لمع نم - ىلا قاس - رسیااو رخلا ام ] هلوق باب ) هلوق
 ىف اهب نومساقب حادقلا مالزالا : سابع نا لاقو ) زو . ديخأتو ميدقت عوفرملا ثيدحلا لبق ام قايس ىف مهنيب
 كلام نب ةقارس لوق ةرجملا ثيدح ىف مدقت دقو , هلثم سابع نبا نع ءاطع قيرط نم متاح ىبأ نبا هلصو (دومألا

 : ريرج نبا لاقو ٠ هرکا ىذلا جرفن ؟ال ما مرضا له مالزالاب تمسقتسا » لاق ركب ابأو إب ىنلا عبتت |!
 لاقو . لفغ تااثلاو «لعفت ال » ىلاثلا لعو « لعفا د بوتكم اهدحأ ىلع ماهس ةثالث ىلا نودمعي ةيلهاجلا ىف اوناك
 جرخأ مالا مدحأ دارأ اذا. لفغ كلاثلا ىلعو « نر یاب د یاثلا لدو «دد یا م دحاولا ىلع ناك: ءارفلا
 لبه ناک شیرق مانصا مظعا نأ قحس] نبا رکذو . داعأ لفغلا وأ « كرت ىهاذلا وأ « لمف سالا علط ناف ادحاو
 : تلق. هيلا اوعجر اهئم جرخ اف . مهلع لكشأ اهف هدنع نوكاحتي « هدنع مالزالا تناکو < ةيعكملا فوج ىف ناكو
 : لاق ريبج نب ديعس قيرط نم ىربطلا یورو . ةفارس ةصق یف اک نيدرفنم امن ولمعتسإ مداحآ نوكي نأ عقدي ال اذهو

 وزغو رفس لک ام نوب رضي اوناكهنعو . اماع بوتکم ةراجح : لات دهاجم قيرط نمو . شیب ىصح مالزالا
 ىلع مدنع تناك مالزالا نأ لقنلا لهأ مالك نم لصحت ىذلاو . ةيعكلا ىف تناك ىلا ريغ ىلع لوح اذهو ؛ ةراجتو
 نهاك لك دنع ناكو « ةمکلا دنعیلا یهو « ماكحالل اميناث و . مدقت ام ةثالث یهو دحأ لكل اهدحآ : ,اجنأ ةثالث
 لوقعلا هيف د رخآو « قصلم د رخآو < نم » هيلع دحاوف : املع بو م ةعبس تناکو ؛ كلذ لثه برعلا عاحو
 « لفغ ةثالثو ةططخم ةعبس : ةرشع یهو رسیلا حادق اهل اتو . ابعوقر شکب ىلا رومالا نم كلذ ريغ ىلا «تایذلا و
 باص | بصنلاو ) هلوق ٠ اهديغو باعكلاو درتلاكهب ماقت ام لک اهانعم قو « ةصاقم اهب نربرضی اوناكو
 داو بصالا : ةديبع وبأ لاقو « ساء نبا نع ءاطع قيرط نم ار ماع ىنأ نبا هلصو ( املع نوحي
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 اضیآ باصنالاو. جابذلا ءامد اماع بصنیف اهدنعنوحذب و اهنویصنی اوناک ةراجح یه : ةہيتق نأ لاقو . باصن

 ( مالزالا دحاو وهو هل شير ال حدقلا مزلا : هريغ لاتو ) هلوق ۰ مانصالا یهو نوکس مهل وأ حتفب بصن عج

 نوکسو فاقلا ركب یا حدقلاوهو ناتغل هيناث حتفو هل رآ مضب لذو « نيتحافب ملز مال زالا دحاو : ةديبع وب أ لاق

 نم ماسقتسالا : ةديبع وبأ لاق (هرمأت ام لعف هترمأ ناو ىهتنا هتبت ناف حادقلا ليحي نأ ماسقت-الا و) هل . لادلا
 ىلا ىه نوكستف كلذ وحن وأ وزغآ ال ما وزغأو ق مآ رفاساا ىرمآ ىل مقتل حادقلا ليجأ نأب ىرمأ تمسق

 ماسقتسالا نا لصاحلاو «موسقلاينبسحتفهلعل مسقأ لود :رعاشلا لاق «فورعم حدق كلذ لكلو « يناهنتو ينرمأت
 مالزآلا : ءارفلا لاق « قسلا عوقو بلط ءاقستسالا نآ اك« مسقلا روہظ ءاع دا ىأ فاقلا ر کب مسقلا نم لاعفتسا

 لیجب هلوقا حرش وهو هدحو رذ بال اذه تبث ( ريدي لیجب ) هلوق ٠ مرومآ ىف اهب نوسة ةبعكللا ىف تناك ماهس
 یاعفو) هلق . ابيرق مدقت اک قحس] نبا كلذ نيب (اهب نومسةتسي بو رب امالعأ حدقلا اوملعا دقو ) هلوق ٠ حدقلا

 نم تلعفتسا وه ( مالزالاب اومسقتس نأو إل ىلامآ هلوق ىف ةديبع وبآ لاق ( ردصملا موسقلاو « تمسق هنم

 ذئموي ةنيدملا ف ناو را عرحت لزا ) هلق . هيوهار نبا وه ( ميهاربا نإ قع) انئدح ) هلق . ىرمأ تمسق

 ناکام : سنآ لوقب كلذ ديأ مث . بنعلا ءاع صتخ ال رخلا نأ كلذب ديرب ( بنعلا بارش اهيف ام « ةبرشأ ةسنخ
 هنم دافتسيو « اممم رحت لبف كلذو دحأب اولتق مث رفلا اوحبص نيذلا ىف رباج ثيدح ركذ مث . مكخيدضف ريغ رم ان
 هرهاظو ؛ بنعلا اهنم ركذو ةسمخ نم یهو رخخلا مجرحت لزن هنأ رمع ثيدح ركذ مث . مرحتلا لق ةحابم تناك اا

 ثيداحأ حرش عم ةب رشالا باتک ىف امهنيب عسا هجو ركذنسو « بالا لوأ روكذملا رمع نبا ثيدح داعي

 ءاهلاب « تقیره ٠ باوصلا : لاقو نيتلا نبا هركنأ « تشرها » ةياورلا هذه ىف هلوقو . ىلاعت هللا ءاش نا بابلا

 هذه لوز ببس ىف لسمو دحآ ج رخأ دقو . هركنأ ام ةغللا ةمأ نم هريغ تيثأو « ا عمج الو ةزمهلا لدب

 « انركس ىح مرحت نأ لبق رخلا انب رشف اناعدف امامط راصنألا نم لجر عنص » لاق صاقو بأ نب دعس نعةيالا
 « نوهتنم متآ لبف  هلوق ىلا - رسيملاو رجلا اما تلزتف : لاق نأ ىلا « ان رخافتف

 اومعط ايف حاج تاحلاصلا اواعو اونمآ نيذلا ىلع سبن ) باپ ١-

 6 نيدسحلا بح او - هلوف ىلإ -

 ىتلا را نا » هنع هلا یفر سنأ نع تباث انثدخ ديز نب دا انثدح نامنلا وبأ شرم = ۰

 لزق « ةحلط ىلأ لزنم ىف موقلا یاس "تنك » لاق نام یآ نع ىدنكيولا دم یندازو « خيضفلا تقير |

 اذه : ”تاقف تجرف لاق « توصلا اذه ام رظناف جرخا : ةحلط وبآ لاقف « یداش ايدام ماف «رخلا میر

 ٠ تناکو لاق ٠ ةنيدملا كکس ىف ترغ لاق . اهقرهاذ "هذا : ىل لاقف . ت مرح دق را نإ الأ : یدانپ دانم

 اونمآ نيذلا ىلع سل) هللا لراف لاق « ممنوع يف يهر موق لدق : موقاا ضب لاقف « خيضنلا ذوب مئرخ ۰ 2 ۸ mel ای روم و و یک ید 2 ا ب ۳

 (.اومولع ايف حاج تاحلاملا اوامو
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 هلوق ىلا » هدیفل و « رذ ىبآل اذک ( ةيآلا اومعط ابف حانج تاحلاملا اولمعو اونمآ نرذلا ىلع سيل باب ) هليق

 هلوقو . ةبرشالا ف هحرش قأيسو « خيضفلا عشیره ىلا خلا ناد سنأ ثيد هيف ركذو « نینسحما بح هللاو

 همم یدنکیبلا نأ هدارمو , ىدن.كميلا هریغا طقسو رذ ژل ید اذک « نام ہلا نآ نع یدنکییلا دم یدازو »

 نامعنلا ىلأ نم ثيدحلا حمس ىراغبلا نأ لصاحلاو ۰ ةدايز هيف هدارف روك ذا دانمالاب نامعنلا ىبأ امبخيش نم

 :لاقف رذ ىبأ ةدايز نع الفاف هيف ىثكرزلا فرصتو , الوطم نامعنلا نآ نع ىدنكيباا مالس نب دمع نمو ارصت

 تلزتف » هلوقو . هتمدة اك وه ام'او هللا حر نظ اكس يلو . یراخبلا وه دو « ىربرفلا وه « فدازو » لئاقلا

 هيف كلذ حقو ىذنا تقولاو « ءمساب خرنلا رآ مل یدانلاو « كي ىنلا ره كلذب آلا « ايدانم ىمأف رجلا مرت
 ناک اہم رحت نأ رهظ ىذلاو . هيلع دز راج ثیدحو < ل كدي مت اءا د ةزمح لوق بقع هنأ یدحاولا معز

 ناک» لاقف رخلا عيب نع سابع نا عبلأاس » لاق ةلعو نب نمحرلا دبع قي رط نم دمحأ ىور امل نام ةنس حتفلا ماع

 نأ تدع امأ نالف اب : لاف ‹ هيلا امد رم ةيوارب حتفلا موي هيقاف سود وأ فرق نم قيدص و هللا لوسرل

 هج و نم لسم ةج رخأو . « عیب مرح اببرش مرح ىذلا نا : لاقف . ارمب : لاقف همالغ ىلع لجرلا ليقأف ؟ ابمرح هللا

 هيب أ نع نقلا ناسيك نب عفان قیرط نم دحأ یورو . تقولا نيب هيف سيل نكل « هو ةلعو ىبأ نع رخآ

 اهنا نایک اب : لاقف ‹ ديج بارشب كنج ىنا هللا لوسر اي : لاقف ماشلا نم لبقأ هنأو « را ىف رجتي ناك هنأ »

 هنأ ىرادلا مي ثيدح نم ىلعي وبأو دحأ یورو « اون مرحو تمرح اهنا ؛ لاق ؟ ارعيبأف : لاق « كدعب تمرح

 تمرح دق املأ ترعشأ : لاقف ةيوارب ءاج تمرح ماع ناک املف « رخ ةيوار ماع لك یک هللا لوسرا یدهب ناک

 « سابع نبا ثيدح ىف مهما ةيمسق ناسيك ثيدح نم دافتسیو . هاهف ؟ اهنش عفتنأو امميبأ الفأ : لاق ؟ كدعب

 ىف یهو موق لتق موقلا ضءعب لاقف د هلوقو . حتفلا دما ناك يمت مالسا ناف روكذملا تقولا دب أت مم ثیدح نمو

 نب دمحأ نع ةيجان نبا نع ىليعامسالا ةياور ىف : ( ةدئاف ) . لئاقلا مسا ىلع فقأ ل « حلا ىلامت هللا لزنأف ۰ مهنوطب

 لاق وأ - سنأ نع ىأ - عيدحلا ىف اذه ىردأ الف دام لاق و ثيدحلا اذه رخآ ىف داج نع ىسوم نب دو ةديبع

 نعیارهزاا عيبرلا ىنأ نع لم دنع اذکو . ثودحلا رخآ ىلإ « موقلا ضعإ لاقف و هلوق ی السم ىأ « تب اث

 هللاف بابلا اذه ىف هدنع عقو اک دام نع نافع قب رط نم هلوطإ سذأ نع ملاظملا ف فصل مدقتو . اذه وحن دا

 نم قييبلاو یاسنلا ىودو . ةروكذملا ةدايزلا هيفو هلوطب سنأ نع ةداتق قيرط نم هبودرم نبا هجرخأو . معآ

 هچوب رثالا یرب مهضعب لعج اوم الف «اوثبع اولم الف ء اوبرش سان ىف لا محرعحت لزن د لاق سابع نبأ قیرط

 نيذلا ىلع سيل ۷ تازتف « دحأب لتق دقو نالف نطإ ىف یهو سجر ىه نيفاكتملا نم سان لاقف , تلزئف رخالا

 «دوهلا نم اوناك كلذ اولاق نيذلا نأ راج ثيدح نم رازبلا یورو . اهرخآ ىلإ ( حانج تاحلاصلا اولمعو اونمآ

 ىف ىلا ةبالا تل زف ايفاش انایب را ىف انل نيب مرللا : لاق هنأ رمع نع ةرسيم یا قب رط نم نتسلا باعا یورو

 ال ١ ءاسنلا ىف ىتلا تازنف , ایفاش انايب را ىف اذل نيب مهلا , لاقف « هيلع تئرقف ( ريبك مثإ اممف لق ) ةرقبلا

 ةدئاملا ىف ىلا تزف . ايفاش انایب رفلا ىف انل نيب مهللا : لاقف « هيلع تنرتف € ىراكس متأو ةالصلا او رقت

 دحأ جرخاو . ینمرلاو ىنيدملا نب ىلع هححمصو « انیهنا انها : سمع لاقف € نوبتنم - هلوق ىلإ - هوبنتجاف )

 اوناكف « انيلع مرح ام : سائلا لاقف  ةرقبلا ةبآ لوزن دنع لاق نکمل « رمع ةصق نود هوحت ةر ره نآ ثيدح نم
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 برقي الو نوب رشي اوئاكف « ءاسنلا ىف ىنلا الا تازتف هتءارق ىف طاخ برذملا ىف هب اها لجر مآ ىتح « نوبرشي
 موهشرف ىلع اوتامو هللا لیبس ىف !ولتق ناز هللا لور اي : اولاقف ةدئئاملا ةيآ تاز مث « قضي ىح ةالصلا لجرلا

 :  ینلا لاقف . ةيآلا ( حانج ت'احلاصلا اولعو !ونمآ نيذلا ىلع سيل ) ىلاعت هللا لزناف , امن وب رشي !وناكو
 ليق لوألا الا ىف و لاتو 6 هومن ربع نبأ ثيدح نم ىءاايطلا دنسم قو € هومنکرت اک هوكرتل ماع مرح ول

 « ةالصلا برق ام. رشنال ان] ال اولاقف . خا تمرح ليقف ةيناثلا فو« م عفتن هللا لوسراب انعد اولاقف هر 9 تمرح

 دحاولا رخ لوبق بوجو سنأ ٹیدح ىف : هريغو نیل نبا لاق « رخلا تمرح هللا لور اي اولاةف هل املا ق لاقو

 ف كلذل لو نم ناو 6 ام وتارآ ۱4 زاج ول هنال , را لیلخت ةيعورشم مدع هيفو « هريغو خسنلا ىف هب لمعلاو

 : اولاقف تمرح رخلا نأ ممربخأ الجد ناد ببهص نب زیزماا دبع ةياور ىف : ( هيبنت ) . ىلاعت هللا ءاش نإ ةبرشألا

 اذه ام رظذاف سا أ جرخا : : ةدلط وبأ لاشف یداناا اوم ما » سنآ نع تبا ةءاور قو € سنأ ا قرأ

 كلذ مهل لق ىذلا نأب روش) یاثلاو 6 ماش كذب ىدانملا نأب روش لرالا نال ضراعتلا اره رهاظو ۹ توصاا

 . موقلا بخأ سنأو اسن أ ربخأ ین الا سال , نيتياورلا نيب فالتخ | ال لاق هنأ یدوادلا نع نيتلا نيا لقنف ؛ سنأ ريغ
 وهو « رخآ هجوب عجبا نكميف : تلق . كلذب ةپفاشم موقلا ربخآ قلا نأ یو لا ةباورلا 1 نأب نيتلا نبا هبقمتو

 ماش 5 ىف اضرأ ىداالا .اج ىدانملا نع مربخا اا انآ نأ 8 « مربخآ یذلا ريغ یدانلا نأ

 € گۇس کد + دبت نإ ءايشأ نعاولأت ال ) باپ - ۲

 نب یموم نم ةيعش ادع وأ انادح « ىدوراملا حرا دبع نب دیلولا نب ردم او - 0۱
 4 ۱ ۳ وات و ۰ لاق ل لق خم توام ل 22 نا لوسر بطخ D لاق 4ع للا "یر شا نع سأ

 ؟ ىلأ نم 1 لجر لاقف . نيهحأ محل مههوجو ۳ لوسر باعا یلعدف لإق . اريثك ميكب د ايلف رتکحضا

 ةداب نب حورو ملا هاور 51 3 3 دب نإ ءايشأ نع اولآسنال )بالا هذه تا زبق . نالن ك وبأ :لاق

 4 ةبعش نع

 نبا نع ةيريوجلا وبأ اندح ةمشيخ وبأ اند ملا وبأ انثادح لاق لمس نب لضفل یم - ۲

 "لجرا لوقو ۱ ىلأ نم : لجرا لوقیف « ءارمتسا و فا لوس نولآدب م موق 5 ناک» لاق | مع نا یر سابع

 کس" 1 نا رابعا نع اولا ډل اون 1 نيذلا || مأاي رد الا وله م ڈا لزت ° ؟ ىتقان نبأ : هتقان لف

eاهلك ةبالا نم غرف ىت> و  » 

 اذم قلعت دقو <« رذ ىنأ ریما ١ «هلوق باب » طقس ( ۇس مل ديت نإ ءايشأ نع اولأست ارت باب ) هلق |

 نبا لاقو . نيعباتلاو ةباحصاا نم ةعاج نع هباتک ةمدقم ىف یرادلا هدنسآ دقو . حو ل امع لاؤسلا هرک نم ىهللا

 ىنا نآب ةحرصم امل « كلذک سیا و ءةنآلا هذه اقلعت عقت ىح لزار ونلا ةلثسأ عنم نیلفالا نم موق دقتعا : ىب رعلا

 ىلع نيلفاذلا هلوق ىف ءاسأ هنأ الإ « لاق (ک وهو . كلذبك تسيل لزاونلا لئاسمو < هباوج ىف ةءاسملا حقت ام هنع
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 لأس نم امرچ نيلساأب نيءلسملا مظعأ » هعف 6 ضاقو نا نب دعم نو م م ىر دقو . ىطرقلا هيلع هيث ¥ هنداع

 هلق ۰ ءىث ىف نرعلا نا هيلا راشأ ام سولو « ةيآلا نم دارا نيبي اذهو , هتنئسم لجأ نم مرغ مرح مل ءیش نع

 ىدوراجلا یرصعلا ىديعلا دوراجلا نب بیبح نب ءايلع نب بييح نبا ىأ (نجرلا دبع نب ديلولا نب رذ:م ام دح (

 ف هلام هوبأو ¢ ناع الا تاراغفک یف رخآو یر در | اذه الإ ىراخيلا ق هل سیا و « 22 وهو < ىلعألا هدج ىلإ ةبسل

 هدررآ فئصلا ناف « تامر املا ىف اذم هلو « ,دلز الإ ابرار £'a ترأر الو ءعضرملا اذه الإ ركذ ىراغيلا

 یور ىباخبلا نأ ىتامركسلا ءاکح ايف یا غلا ىلع ىنأ مالک یف عقو : (هیبنت) . هلأ اک هربغ ةياور نم ماصتعالا ىف

 نم ءىش ىف كلذ رأ ملو « لمذلا يح نبا وه روكذملا اء نأو اذه رذذم نع بوسام ريغ د نع ثيدحلا اذه

 فئصملا ىراخبلا هب دارملاو بوسام ريغ عدم انثدح و خسال ض) فعفو ظا ىراخيلا نم اند نع ىلا تاياورلا

 نب حور هياود ىف ( سنآ نع )هلق < لعا لاو , كلذدك سیا و « ىراخبال اخیش هونظو هنع یوارلا كلذ لئافلاو

 تعم ام ةبطخ ما ینلا بلعخ) هلق . « لوقي كلام نب سنا تعم لاق یسوم ىتربخأ » ماصتعالا ىف ةرعش نع ةدابع

 بیس: اهم ىبظي ةدايز هلوأ ىف ةبعش نع ل. نب رضنلا قيرط نم سم دنع عقو ( لع ام نوع ول : لاق طق املثم

 « رشلاو ريخلا ىف مويلاك رأ ملف رانلاو ةئجلا ىلع تضرع : لاقف بطغ « ءىش هباحمآ نع ملا ینلا غلب » هظفلو ةبطخلا
 ىلع ی اف لاق ه لرش نب رضنلا ةياور ىف ( ىطغف لاق اريك منیکیلو الياف متكحضل ) لب ۰۰ لعأ ام نوملمت ولو
 < شکال ةلمبملا ءاحلاب ( نينح مهل ) هلو ۰  مهسرءد ارطغ , كلذ نم دشأ ناك موب لِي هللا لوسر باح
 : ىباطخلا لاقو . فنآلا نم ىقاثلاو ؛ ردصلا نم ءاکرل 1 جفت رب یذلا تولا لوآلاو ‹ ةمجعملا ءاخلاب ىوممشكلاو

 نم نینلا و ةلهبملاب ىأ ردصلا نم نینجا نأ الإ ادحاو نینلاو نينملا نول دقو « باعتنالا نود ءاكب نيذحلا

 هنأ معلا ف مدقت ( نالف کل ورا : لاق ؟ نا نم لجر لا ( هلوق , 0 ضايع لاقو ٠ ةمجعملاب تا

 ىف اهلع هيبنتلا ىتاي ليعاع الل ةياور فو « ةفاذح نب سيق ىف تلزن ر ىركسءلل ةياور ىفو . ةفاذح نب هللا دیه
 یسوم نأ ثيدح نم ةدايز اضيأ هيف مدقتو « ةيصص هل ميلكو ۰ رهشآ لود او «ةفازح نب ةجراخ ر نتفلا باك

 لوزن بیس ىف فالتخالا نایب ىلع انه رصتفاف « ىلاعت هللا ءاش نإ ات ماصتعالا باتک ىلع هحرشب تلحاو

 ةا ور نم اقایس عبشأ هنأ عم سنأ نء ىرهزلا قامس ىف كلذ عقب مو قلطا اذکم (فیالا هذه تازتف) هلق. الا

 . قاقرلا باتک ین ىتأيس اک سنآ نع ىلع نب لاله كلذ رک ذب ملاذلو  تیفاولا لئاوأ ىف مدقت اک سنا نب یسوم

 ثيدحلا اذه رکذب ةداتق ناکف » لاق الوطم هفاس نأ دءب ثيدحلا اذه رخآ ىف سنآ نع ةداتق ,ویرط نم نئفلا ىف عقوو

 سنأ نع ةداّتق نع رخآ هجو نم متاح ىنأ نیا یورو ) ءايشأ نعاولأست ال اونمآ نذلا پا 5 ةيآلا هلم دنع

 تلمب هب كن ابنآ الإ ءىش نع ىنولأست ال : لاقف ريثملا دمصف « ةلأسملاب ه وفحأ ینح لب هللا لوسر اولأس د لاق
 رع لوقو « فا نب هللا دبع ةصق هيفو « ثيدحلا « ىكبي هسأرب هب و فال لجر لک اذاف لامشو نیم نع یفللا

 ىلع سلج ىتح هجو راح نابضغ ٍ هللا لوسد جرخ و لاق ةر ره نآ نع ملاص ىبأ قیرط نم ىريطلا ىود
 ركذف  رمع ماقف . ةفاذح : لاقف ؟ ىبأ نم : لاقف رخآ ماقف . رانلا ىف : لاق انأ نبا : لاقف لجر هيلا ماقف « بتا
 نا نب یسوم تی لوح دنچ دهاش اذهو < ةبالا هذه تا زن و هبضغ نكس لاق ءامامإ نآرقلابو هيف داژو همالک

 لصالاب ضاي (۱)
 یرابا حن ه ۸ جما حم



٥ YAYديسفتلا باتك-  

 ىف هللا لوس راي اولاق 1 تيبلا جح سانلا ىلع هقو 0 سما زن ال » لاق ىلع ردح نم ىذمرتلا ىور ام امأو . روكذملا

 نيذلا امأ اي )هللا لزنأف . هعبجو معن تلق ولو ال : لاقف ؟ ماع لک ین هللا لوسر اب : اولاق مث . تکسف ؟ ماع لک

 ىف هل مهتعجاسم لمل و ۰ نیما ىف تلزت نوكست نأ لاتحال ةريره ىبأ كيدح یانی ال اذهف ( اولأست ال اونمآ

 ء اذه ىلع ثيدح وحن ةمامأ ىبأ ثيدح نم ىربطلاو ةريره ىب ثيدح نم دمحأ ىور دقو . هبضغ ببس یه كلذ
 هيلع لديام وهو علا" لوق الوزن ببس ىف ءاجو ‹ سابع نبا نع عطقنم رخآ نمو فيعض هجو نم هجرخأ اذكو

 . للعأ هللاو اشوزت بیس عيبا نوكي نأ عنام ال نکل . ادانسإ حصأ وهو اذه بع بابلا ق سابع نبأ ثيدح

 نبأ نع دهاجم نه فيصخ قيرط نم روصنم نب ديعسو ىراطلا جرخاف ٠ نارخآ نالوق اطوزن ببس ىف ءاجو
 نع نولأسي ١ وناك مهنا : لوةي ةمركع ناكف لاق . ماحلاو ةيئاسلا و ةليصولاو ةريحبلا ءايشألاب دارلا نأ : سابع

 نأ دوهلا لاؤسو < ابهذ محل افصلا لمحي نأ شيرق لاؤس وعن تایالاب دارملاو : لاق ٠ كلذ نه اوهنف « یایالا

 ىف علت » لاق ةمركع نع محركسلا دبه قيرط نم متاح ىبأ نبا جرخأو . كلذ وحنو ءایسلا نم اب اتک مهيلع لزني

 اهءايبنأ ممالا لأس اهف مسقم نعو « اهريغو ةريدبلا نع اولأس نيذلا ىف ريج نب ديعس نعو . هب أ نع لأس ىذلا

 اولأسب نأ اوهن » لاق ةيطع قيرط نم متاح ىبأ نبا جرخأ ام اذكو « لمت هلاق ىذلا اذهو : تاق . تابآلا نع

 عوقول ٠ ىنمملا ثيح نم هنأكو « ىدرواملا هجحر دقو « نيرفاك ام اوحبصاف ةدئاملا نم یراصنلا لأس ام لثم

 هنم لافغ] وهو « ماع لك جحلا نع وأ هيبأ نع لأس نم ةضق ىف اوز دميتساو « كلذ دعب ةروسلا ىف ةدئاملا ةصق

 هددوأ ام ريثك ىلإ دنتساو « نكي مل امعو ناكامع لئاسملا ةرثك نع ىهنلا ق اطوزت دينملا نبا حجدو « حیحصلا ىف امل

 « بابسألا ددعتت نا عنام ال نکل « هجتم وهو ماصتعالا باتک ىف « لاؤسلا ةرثكن م هركي ام باب » ف فنصاا

 مل اع بيقنالا ةيهاركو « ماع دیدشتلا ةهاركو « نیبلاسلا ىلع رتسلا راثيإ ثيدحلا قو . حصأ حیحصاا ىف امو

 نإ ماصتعالا باك ىف كلذل دب نم ىتأيسو . ملعأ هللاف « هقفتتلا ىلع نرقلا كاذب دصقي نا ةب وجالا فلکتو « عقب

 رضنلا ءاورو : هدانساپ ىأ ( ةبعش نع ةدابع نب حورو ) ليمش نبا وه ( رضنلا اود ) هلوق ٠ ىلاعت هللا ءاش

 وه ( لوس نب لضفلا ینادح ) هلو « ماصتعالا باتک ىف فاژلا اباصو ةدابغ نب حور ةءاورو « ملم اباصو

 وأو < مساقلا نب مشاه رضنلا وأو « ةالصلا ىف مدقت ءىشو عضوملا اذه ىوس یداونبلا ىف هل سيل و « ىدادغبلا

 مب فافخ نبا ءاطلا ديدشتو ةلمبملا رسكب ناطح هسا رغصم اب ةيريوجلا وبأو « ةيواعم نب ريهز وه ةمثيخ
 1 ثلاث هل ةبرشآلا ف ىتأيو ةاكزلا ىف مدقترخآو تودحلا اذه ىوس ىراخبلا ىف هلام ةفث « ةفيفخ لرالا نءافو ةمجعملا

 تعم ةير وجلا وبأ انثدح ةمثيخ نبأ نع رضنلا ىلأ قيرط نم متاح ىبأ نیا اور ىف ( سابع نبا نع ) هلق
 عمج ا قيرط مدقت دق ( ءازهتسا كو هلا لوسر نولأسب موق ناك ) هلوق . سايع نا ین هلأس مياس ىنب نم ايبارعأ

 . لیبس ىلع امإو ناحتمالا وأ ءاروتسالا لیبس ىلع امإ لئاسملا ةرثك ببسب تازل !متأ لصاحلاو ؛ هلبق ىذلا نيبو هنیب

 . نغ لیفت نإ صفح قيرط نم ىربطلا ةباور لوأ قو « ةحابإلا ىلع ناكسل هنع لأي مل ول ىذلا ءىثلا نع تنعتلا

 ش ةركذف 6 الا هذه یل زنا ميف ىردت له: میلس ینہ نم ىنارعأ لاق : سابع نبا لاق » ةيرب وجلا ىبأ نع ةدس# یآ

 نع ليس هنأ سابع نبا نع ةبر ولا ۹ نو ةمايخ ىنأ نع رخآ هجو نم « جرختسملا د ىف ميعل ىبأ دز ةوو

 « لاض وهف ةلاضلا لكأ نم» : سابع نبا لاقف ةلاضلا



AY 01۲٤ - ۱۱۲۳ ثيدحلا 

 : لوقي €( لا لاق ذاو ) . ( ماحالو ةليصو الو ةبئاس الو ةريحت نم هللا لمجام ) باپ - ۳

 اهب كيم : ینعلاو «ةنثاب :ةيلطتو « ةيضار ةشيمك « ةلوعفم ااا 6( ةدئالا ) . ةلص انهاه ( ذإ )لو. هلا لاق

 كتي كيفاوتمأ : سابع نبا لاقر . يدي( یندام « ربخ نم اهبحاص ۱

 نع باهش نبا نع ناسيك نب اص نع دعس نب ميهاربإ انتدح ليعامإ نب یموم ازم - ۳

 اوناك ةيئاسلاو « سانا نم دحأ اهيا الف ١ تيغاوطال اه میل ةريحّبلا : لاق بيدا نب ليس

 صاع نب ورم "تیر : غم ها لور لاف : ةريره وبأ لاقو : لاق . ءیش اهيلع "لمح الف مه ال
 ۰ 2 سس 7
 جات لوأ ىف رک ركسبلا ”ةقانلا ةليصولاو . : بئاوسلا بیس نم لوأ ناك« رانلا ىف هبصق رحب ىعازملا

 .ركذ اهنی سيل ىرخألاب اًمادحإ تلصو نأ مهتيغاوطل مهنویتسب اوناكو « 'ىننأب دبی «یناب لبإلا

 لمص لف لجلا نم ٠ ونعأو تبغاوطا هوعدو هبارض یفق اذاف « دودعلل "بارمفلا برضب لبإلا لغ ماحلاو

 لافو : لاق اذهب ه رخ ادیعس تم یره زا نع بیات ا رذاهلا وبأ ىل لاو . عاملا هومسو ؛ ءى هياع

 هنع هللا 7 یمر ةرره ا ديمس نع بامش نبا نع داملا "نبا هاورو . هو هلل یبلا " تە ةرب رهوبآ

 ب یبا تەم

 ۳ 1 سنو ای دح هارا نی نا اخ اک ۷ نا و بومی یآ ن ی - ۶4
 ی

 < ار هلع نا لور لاق » تلاق ان قلا یفر ام نأةورم نم یره را نع ۽ اضعب اب ضعب مطح من

 4 تناول + 3 نم لا وهو « هبصق ۳ رع“ ترازو

 لكلا نآل لعج لا ةقيقح درب لو . مرح ام ىأ ( ماحالو ةليصو الو ةبئاس الو ةريع نم هللا لعج ام باب ) هلوق
 انه ذاو « هللا لاق لوقي « هللا لاقذاو ) هلق . كلذ نم هوهنص ام مهعادتبا نایب دارلا نكساو < هر دوت و هقلخ

 مالكلا اذهو « ةاورلا ضع بيتر” نمانمدق ام ىلع وهو هب صاخب سیل و « انه هدعإ امو اذه تبث اذك( ةلص

 « دث اوزلا فورح نم ذاو ء هللا لوق هذاجم لاق € مم نب ىميع اي هللا لاق ذاو) ىلاءآ هلوق ىف ةديبع وبأ هركذ

 ام ديم ىنعملاو « ةنئاب هقیلطت و ةيضار ةثدعمك هل وهم املصأ ةدئاملا ) هلوق ٠ كتلعو ىأ كتيلعذاو هلوق كلذكو

 « كر اذا ديم دام نم یه : هريغلاقو , ةديبع ىبأ لوق وه : نیما نبا لاق ( یتدیع یندام لاقي ريخ نم اهحاص

 اب ةأرلا نابآ جوزلا نأ ديري نأ الإ جضاو ريغ ةنئاب ةقيلطت هلوقو : : نينلا نا لاق . معطآ اذا دیم دام نم ليقو

 تبث اذكه ( كنيم كيف وتم : سابع نبا لاقو ) هلوق . !ماب ىلع لعاف ىبف نيجوزلا نيب تقرف انآ رهاظلاف الو

 و ايف اونو ةدئاملا ةروس نم اهظةاورلا ضعب ناکسف ؛ نارمع لآ ةروس ىف یه ۱۶] ةظفللا هذهو « انه اذه

 نیا ثيدح فنصلا رکذ مث ( بیقرلا تنآ تفک ینتیفوت الف ) ةروسلا هذه يف هلوق ةبمانل انه فئصملا اهرکذ



 ريسفللا باتا - 0 ۳۸

 اهرد عمم ىلا ةريحبلا) هلوق . هعفرو هففو ىف فالتخالاو « ةيئاسلاو ةريحيلا ریس ىف بيسملا نب ديعس نه باهش

 ىأ اهنذآ ترحم ىنلا ىهو , ةلوعفم ينمي ةليمف ةريحبلاو , ىانلا نم دحا امل الف , مانصالا يهو ( تيغاراملا
 الف تكرتو اهوقش ىأ اهنذأ او رحم نطبأ ةء مخ تدإو اذا ةصاخ ةاشلا نم موق اپلمج : ةديبع وبأ لاق . تمرخ

 الف » هلوق امأو . لخ ارضی ملو بكرت ملف امنع اولخو « كلذكك ةفانلا ةريحبلا لب : نورخآ لاقو . دحأ امسع
 لاق « صاخلا برشلا وه اغن] ملا نأ ىلع لدي ةديبع ىب مالكو « باحلا نن قلطأ اذکرف « سانلا نم دحأ ماعم

 « اجتازت وف تدلو امو « لاجرلا كلذ نولحو ءاسنلا ىلع ایل و اه_مظو ابو امر و نومرح اوناك , ةديبع وبأ
 لبالا نم ةديحبلا : لات ةداتق نع رمعم نع قازرلا دبع یورو . اب لكأ ىف ءادنلاو لاجرلا كرتشا نام ناو
 مش ابتذآ تكتب ىثأ تناک ناو « ءاسنلا نود لاجرلا ناك ارکذ سماخلا ناک ناف نوطإ سم فجات اذإ ةقانلا تناك
 . ءاسنلاو لاجرلا ءاكرش هيف مهف ةتيم نكت ناو ؛ ارهظ اهل اويكرب لو انبل اهل اوبرشإ مواربو ۸ اوزج لف ترا

 قش رحبلاو « ةلوعفم ینمع ةلبعف یهو . رشعا لع تركذ ام دیزت ىرخأ آيه ةريحبلا ريسفن ىف ةذالا لهأ لقنو
 تناك : ةديبع وب أ لاق ( ءىش الع لمح الف مهتهلال امن ويو اوناكةبئاسلاو ) مٍرق ۰ اهل ةمالع كلذ ناك . نذآلا

 ءدحأ اهبكري الو ءام نع الو یعرم نع سدحت الف بيستف مانصالا روذنلا نم نوكدتو « ماعنالا عيمج نم ةبئاسلا

 . اريعإ نایسیا هرفس نم مدق وأ هضرم نم "یر نإ رذني لجرلا ناك « لبإلا نم الإ نوک ال ةبئاسلا ليقو : لاق
 0 هيف برشت نأ اضوح عمت الف مولبإ ضعءإ نوبدسإ اوناك ةي الا : لاق ةداتف نع رمعم نه قازرلا ديع یورو

 ةياورلا هذه ىف عقو اذكه ( حلا ىعازخلا ساع نب ورم تبار : قلتي هللا لوسر لاق ةربره وبأ لاقو لاق ) هل
 لوأ ىف ركبت ركبلا ةقانلا ةليصولاو ) هلوق . دعب هيف ام نيب أسو «فوقوملا ءانثأ ىف ثيدحلا نم عوفرملا ردة داری

 سيل و , عوفرملا ةلمج نم هنأ موي وهو « غوفرملا ثيدحلابالصتم هدررآ اذکه (ىنأب دعب ىنثت مث ,یناب لبإلا جاتن

 ريسفتو « طقف رماع نب ورمع ركذ وه اإ ثيدحلا نم عوفرملاو « بهسملا نب ديعس ریسفت ةيقب وه لب « كلذك

 مهار نإ بوق قیرط نم ىليعامسالا ةيا ور ىف عقو و بهسملا نب ديعس نع ةبالا ىف ةروك ملا ةءميرألا راس و ةريحبلا
 ةليصولا و : بيسملا نبا لاقو » لاق عوفرملا داريإ دعب هنأ الإ « باپلا ةباور لدم دانسالا اذه هيب أ نع دعس نبأ

 نب ی قيرط نم هب ودم نا هجرخأ اذکهو ؛ دمّعملا وه اذهو « فوقوم هع ريسفتلا نآ مضوأف ۰ ا ةقانلا

 تاک : ةد 5 لاقو . لجأ نم یآ ) تلصو نأ ) هلوق . الصفم بابش نبا نع دايز نب ۳ كييعو ليهم

 حذف اركذ تدلو نإو « اذن مف اتنکرت نييثنا عباسلا تدلو ناف « دالوأ ةتس ىلا اهمأ ةلزنع وف هتدلو امهم ةيئاسلا
 جذب الف ةلصو ركذلا اوم ثأو ركذ مأوتب تنأ ناو « نيركذ تدلو اذإ اذکو « ءاسنلا نود لاجرلا هكأو
 یورد . لاجرلا نود ءاسنلا هلكأ اتیم عباسلا نطبلا دعب تدلو ناف « اتيم دلت مل نإ هلك اذهو ٠ هتخأ لجال
 ناكنإو لكأو جذ ارك ذ عباسلا ناك ناف ةعبس تداو اذإ تناك ةاشتا ةليصولا : لاق ةداتق نع رمعم نع قازرلا دبع

 برضب لبالا لغ ماحلاو ) هلوق . خذی لو كرتف اهاخأ تنصو : اولاف ینا و اركذ ناک ناو تكرت یتا
 برض اذإ اوناک : اضيأ لاقو , ةبثاسلا دلو نم نوکی امن ماحلا نأ ىلع لدب ةديبع فأ مالکو ( ا دردعلا بارضلا
 : اولاق نطبأ ةرشع هنم اوجتن اذإ ةصاخ لبالا لوخ نم ماحما : اضيأ لاقو « ماح منع وهف ةريحباا دلو نم لذ
 ةياور ىف مهبملا ددعلا نایب اذهب فرغو . قرطإ لو بكري ملف هنم ءىش لکو هربوو هرپظ اوحأف . همان ىح دق

 : رعاشلا لاق , هدلو دلو بكر اذإ لبإلا ل ماحلا ليقو . دیعس
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 الحفلا هدالوأ دالوأ ی دق اك کام ريغ ف سو: اق وبأ اها

 نوموقي نيذلا ۸و ةندسلا ىلا هب بهذي ءاش ام هلام نم بيسي لجرلا ناك ليقف ةبئاسلا ف فلتخا : ءارغلا لاقو

 برش لو ريو اهل زج لو بكرت ملف تبیس ان نولك نطبأ ةرشع تدلو اذإ ةقاذلا ةبئاسلا : ليقو . مانص الا ىلع

 ةاهلا نم ةليصولاو . ابمآ ةتع یهو ةيئاسلا ةنبا ةريحبلاف « امنذآ تنقش ىأ یبرحم اهتنب تدلو اذإو . نيل اه
 لاجرلا هبرشت و مالا نبا ءاسنلا برشت الف هاخآ تلصو ليق ىثنأو ارکذ اهرخآ ىف تدلو اذإ نطبأ ةءبس تدلو اذ

 زجمالو بكري الف هربظ یم لبق هدلو دلو حقا اذا ناکلب الا لغ وهف ما ا اما و . اذه ىفالا ةيئاسلا ىرجم ترجو

 هلوق . ةرواجم ريغب « نالا وبألاقو » رذ ىنأ ريغ دنع ( ناملا وآ ل لاو ) هلوق . ىع سم نه عن الو ربو هل

 عراضلا لعفلا ةغيصب رخت رثكالا اذكه ( هرحن قلي ىنلا تعم ةر ره وبأ لاقو لاق اذ+ هربخم اديعس تمس )

 7 هلاکو« ةلمبملا ر کو ةدحوأا حتفب ة ری لمتسلاو یو ا نع رذ یال عقوو ريمضلا ام لصتم رجلا نم

 ۱ ورع رکذ اب ىنلا نع ةريره نآ نع هنم عوف رلا و 0 لو ن مهارب] ةياود ىف اي اهريغو ةريحبلا ریسفت لإ

 نع بیعش انأبنأ ناهلا وبأ انادح لاق شي رق بقانم ىف هج را فنص)ا ناف « دمتملا وه اذهو « بسح ماع نا

 نع ةرب ره وبأ لاقو » لاق راصتخاب هدروآ هنمكا ء لا اهرد منع ىلا ةريحبلا : لاق بيسملا نب دیمس تعم یرهزلا

 ىنلا عدم ةري ره ىبأ نع ديعس نغ باهش نبا نع داملا نبا هاو ٠ جلا ماع نب ورمع تيأر ليلا
 نب ديزي وهو ب داملا نا نع ىروملا ديم نب دلاخ قيرط نم هب ودم نبا ابجرخأف داملا نبا قيرط ام امأ )

 . راثأأ ىف هبصق رج ىعازخلا صاع نب وربع تيأر » نالا ظفاو , داسالا اذهب  ىيللا داملا 1 ةماسأ نب هللا ديع

 هجرخأ دقو « روكذملا ريسفتاا رخآ ىلا “یش اماع لمح الف بيست ناک ىتلا هی اسلا و « با وسلا بيس نم لوأ ناکو

 « طةف عوفرلاب داملا نيا نع ثيللا نع قرط نم یاربطاو قیبلار « لئاوالا د ىف مصاع ىبأ ناو ةناوع وبآ
 عوفراا :ذ هلوقو . لا هللاو بیساا نب ديعس مالك نم ريسفتلا نأو اجاردإ ديم نب دا اخ ةارر ىف نأ ررظو

 نيد ریغ و" ةريدبلا رود سم دنع ور ره یا نع خاص ىبأ ةءاور ىف داز « بئاوسلا بيس نم لوأ وهود

 لوأو ٠ ىحل نب ورمع بئاوسلا بيس نم لوأ » السرم لسآ نب ديز ند رمعم نع قازرلا دبع یورو « ليعامسا

 فنصلا رکذ مث . لعأ هاو ءمصأ لوالاو ءاهنابلأ برش مرحو هنقان نذأ عدج دم ىنب نم لجر رئاجبارع نم
 « بئاوسلا بيس نم لوأ وهو « راثلا ىف هيصق رحب اربع تيأدو ‹ اضعب امضعإ ىطخح من تيأر »م ةشاع ثيدح

 هلوأو الوام» ديز نع سأوب نع رخآ هجو ره ةال هلا ىف لمعلا باوبأ ىف مدقتو « ارصتخ انه عقو اذكه
 « ءىش لكاذه ىاقم ف یار دقل و هيفو ثيدحلا « ةليوط ةروس أر قف يب هللا لوسد ماقف , سمشلا تقسخ »
 قيرط نم اذكو « ةدايزلا نودب سن وب نع رخآ هجو نم فوسکلا با وا ىف هدرآ و « انه روك ذلا ردقلا هيفو
 مهار 21 هری. 7 ةيفيك نایب اذکو ؛ شی رق بقانم ف ىعازخلا ورع بسن نایب مدقت دقو ‹ ىرهزلا نع ليقع

 كلذ ريغو مانصالا هبصآ و ماللساا هيلع

 مهيلع "پیقرا تنأ تیک یتیفوت الف « مهبف تمدام ادوهش مهیلع .تنکو ) اپ - ١

 ( دوبش ءیش لكى ع "تنأو
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 نبا نع ريب نب ديعس تمم لاق نامنلا نب ةريخلا انربخأ ةبعش ان دح ديلولا وبأ شم - ۰

 ةارع ةافح هللا ىلإ ننوروشحم نإ « ساناا اهيأ اي : لاقف ب هللا لور بعخ » لاق ام ء هللا ضر سابع

 لوآ نإوالأ : لاق مث . ةيآلا رخآ ىلإ ( نياعاف انک انإ انياع ادعو هدیعن ى لوا انآدب اک لاق م "رغ

 م ت و ۶ 5 - ۱ ۶

 : لوفأف « لامشلا تاذ مهم حیف ىتمأ نم رلاجرب هام ناو الأ . مه ربا ةمايقا موي یمکی قئالحلا

 ماع تنكو ) حلالا دملا لاق اك لوفأذ . كدب اونحأ ام ىردتال "نا : لاقيف « نا را

 مهباقعأ ىلع نیذترع اولازب مل ءالؤه "نإ : لاقيف ( م مباع بيقرلا تنأ تنك یتیفوت الف « مهيف تمام ًادیهش

 لآ ممتفراف نم

 < ةامح هللا ىلإ نوروش# il 0 نابع نا كثردح هيف رکذ ( مريف یدام اديبش مييلع تنكو باب ( هلوق

ل pe تەدأم اديهش ميلف تاكو حاصلا ديعلا لاق اک لرقأف » هدم ضزغآاو 6 قافرلا ۴ هح رش یأاسو 0 ثب ديلا
 

ف : ىباطحلا لاق« ريهصت ریغب قييهشكلاو 5 ريغ ها ا رک الا انک ی ادییصا هلوقو
 مل عفو نم ددع ةلق ىلا ةراشإ هي

 نير ومهم ا ةباحصلا دا نم عمي و 3 برعلا ةافج ضعيأ عفو اعاو « كلذ

 2 . 4 ا ۶ 8

 نع ريبج نب دیس ىثدح لاق نامنلا نب ةريغلا انثثدح "نایفس انئدح ريثك نب داش - ۰

 دبملا لاق اك لرقأف « لامثلا ناذ مهج حب اسان ناو « نوروشح کنا » لاق زال ؟ىبلا نع سابع نبا

 « ( مكمل ا ززا  هلوق ىلا  مهيف "تمدام ًادیہش مهيلع تنكوإل ملاصلا

 ارصتع هدروأ 6 لبق دوکذلا سايە نبا ثا لح همف ركذ ( بالا ) كد اب م مذعت نأ) هلوق باب ( هل

 لمح ام ةلوج . كلذ ريغو مركسلا نه شرعي ام تاشو رعم . ممرذعم مهتنتف نکن م : سابع نبا لاق ل a 1 0 7 9 ۹۹ 3 .٠ یا. ۶

 ناطيشالو ؛ ًابيصأ مامو مهنارغ نم ف المج تارا نم ار ام «اريثك مت مع رثکتسا . برضلا طسبلا « مهيديأ

 نوم” ر زا ؛ ىنأوأ ركذ ىلعالا ليتش له ىي تامتشا اَمأ . نانك اهدحاو : ةنک أ. ابيصن نال وألاو

 هر م ۳ 1 هے ےس ا س ۶ 4

 هت ورتسا ۰ اعاد ا و اولسا اواسبأ 6 ا اوسابأ ۰ ض رعآ فدص ۰ اقا رپم عزم ۰ أضعب نولح و امن

 ء ۾ ۶ ۰ رو

 یهو ةراطسلو ةرواعسأ اهذحاو "ریطاسآ . لجلا وف رقولا امأو « ممم رفو . نوکشپ نورتع . هتلضأ



 ۲۸۷ ماعن الا ةروس

 . روسو ةروض فوقك ةروص ةهاجروصلا . ةنياض ةرحج سولا نم نوکیو + سالا نم ءاسآبلا ۰ تامل

 الع یلاعت . . رظأ 6 . محرُ نأ نمريخ ۳ لوقیو « ترور ما و تور : لثم « كامو توکلم

 امورو « یار ناجح كاقيو « هیاسح ىأ هنایسح هللا ىلع لاقي ٠ مويلا كلذ ىف اهم لبقیال طسقت لدمت ناو

 « ناودق اضيأ ةعاجلاو ؛ ناونق_رنانثالاو « قذملا ”ودقلا . محلا ىف عّدوتسمو « باصلا ىف رقتسُم . نیایش

 ناونصو ونص لثم

 : سابع نا لاف ) هلو . رذ یا ريفا ةلمسبلا تطقس ( مح را نءرلا هللا م - ماعنالا ةروس ) هلق

 منيف ةداتق نغ رمعم لاقو « هنع ءاطع نع جیرج نیا قيرط نم متاح ىنأ نبا هلصو ( مترذعم مینش نکت 1 9

 نع نابیش نه سنوي نع ديمح نب دبع جرخأو « قازرلا دبع هجرخآ « مبترذعم » لوقب نم تعم و لاق ۰ مهنلاقم
 اذک ( كلذ ريغو مرکسا نم شرعي ام تاشورعم ) هلۆ . ممتدذعم لاق ( ممتنتف نکن مل مث ) هلوق ىف ةدانق

 ىذلا وهو 2 هلوق ىف سابع نا نع ءاطع نع جیرج نبا قيرط نم متاح ىلأ نبا هلصو دقو « رذ ىبأ ريغل تبث

 م وقيام شورعلا ليقو « شرعي الام ( تاشورعم ريغو ) مورکلا نم شرعي ام لاق ( تاشورعم تانج أدنأ
 نم اضیآ متاح ىبأ نبا هلصو ( ایام لمح ام ةلرح ) هلوق ٠ ضرالا هجو ىلع طبي ام شورءملا ريغو قاس ىلع

 لكو ريملاو لاغبلاو ليخلاو لبالاف ةلوملا امأف ( اشرفو ةلومح إل هلوق ف سابع نبا نع ةحلط ىنأ نب ىلع قيراط
 : نسحلا نغ ةداتق نع رمعم لاقو . املع لمح مو ردت ل ىلا لب لا دافص شرفلا ةديبع وبأ لاقو « هيلع لمع ءىش

 رقيلاو لبالا ةلوحا , لوقي نسحلا ريغ ناكو : ةداتق لاق . اهراذص ىنءي اهيشاوح شرفلاو « اهنم هيلع لم-ام ةلوجلا

 « لبإلا نم لمح ام ةلوحا : دوعسم نبا نعو « قازرلا دبع هجرخأ ةسمركع نع هركذ هبسحآ ۰ مةلا شرفلاو
 ىبأ نب ىلع قيرط نم متاح ىبأ نب هلصو ( اندا انسبللو ) هلوق . مالا هححصو ىربطلا هجرخأ راغصلا شرفلاو

 اذكم ( کم لهأ هب کردن ل ) هلوق . مهيلع انهبشل لوقي ( نودبایام مهيلع انسبللو ) هلوق ىف سابع نبا نع ةحلط
 ىلع قيرط نم متاح ىبأ نبا هلصو دقو « نسفلا دنع تبث اذكو « عضوملا اذه ىف « يعن ىبأ جرختسم » ىف هتيأر

 نمو ) هلوقو , 5م لهأ ىنعي ( هب مرذنأل نآرقلا اذه ىلإ ىحوأو ) ىلاعت هلرق ىف سابع نبا نع ةحلط ىبأ نبا
 قبر نم متاح نآ نبا هلصو ( نودعابش نوأنيو ( هلوق : رذن هل وهف ساذلا نم نآرقلا اذه هذاب نمو لاق (غلب

 ديبع وبأ لاق اذکو « نودعابقي لاق ( هنع نوأنیو هنع نومي مو ) هلوق ىف سابع نبا نع ءاطع نع جرج نبا

3Jنبا نع رخآ هجو نم هجرخأو « ةداتق نع رمعم نع قازرلا دبع لاق اذک و « هنع نودعايتي ىأ دنع نوأني  
 نم کاملا هحوصو . هب ءاج اع دعابتي و , هپ هللا لوسر ىذأ نع نیکرشاا ىهني ناک بلاط ىبأ ىف تلزت : سايعأ

 ركذو ) هلوق ىف سابع نا نع ةحاط ىنأ نب ىلع قيرط نم متاح ىبأ نبا هلصو ( حضفت لسبت ) هلوق . هجولا اذه

 قيرط نمو « لسن ىأ ( لسبت نأ ) دهاجم قيرط نم ديمح نب دبع یورو . حضفن نأ ىنعي ( سفن لسبت نأ هب
 متاح ىبأ نبا یورو « جضفأو حضف لاقي « ةغل یهو ىعابرلا نم هيف اذك ١( وحضفأ اولسبأ ) هلق . سمحت ةداتق

 دقو « اوحضف ىنمي ( اوبسك امب اولسبأ نيذلا كئل وأ ) هلوق ىف سابع نبا نع ةحلط ىبأ نب ىلع قيرط نم اضيأ
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 فرعي مل هنأكف لوألا ریسغتا اذه لعاالا رکناو « سابع نا ريغ نع رخآ ریست ةملكلا هذه یرت اکینعم

 نمابع نبا نع هجولا اذه نم اضيأ متاح ىبأ نبا هلصو (برضاا طسبلا < مهديأ وطاب ) هلو . سابع نبا نع هنأ

 ( اريثك مئلضأ مشکتسا ) لب ٠ برضلا طسبلاو « توملا دنع اذه : لاق < مييديأ وطساب ةكئالملاو يو هلوق ىف

 تاطیشلو « ابیصت محامو ممنارم نم هل اوج ثرحلا نم أرذ ام ) هلق . كلذك اضيأ متا ىبأ نبا هلصو

 مامن الاو ثرحلا نم أرز امم هلل اول هجو ) هلوق ىف سابع نبا نع اضيأ متاح ىبأ نبا هلصو ( اببصن نا'والاو

 طقس نإو « هوکرت ناطیشا بيصأ ىف هلل اواعج ام ةرم نم طةس ناف ر دازو هلثم رکذف هلل اولمج : لاق بألا (ابیصا

 نومسی | وناک : لاق دواجن ع حی ىنأ نبا قيرط نم ديمح نب ديع یورو « هوة هللا بیم ىف ناطيشلل اول چ ام

 نع ىنغ هللا : اولانو هوكرت مهناثوأ ءزج ىلا هللا اوع امم حبرلا هب بهذ اف ۰ !ءزج مهئاكرشل و ثرحلا نم !ءزج هلل

 اك ةبئاسلاو ةريحيلا یه هقا ىمس ىتلا مامنالاو . هوذخأ هللا ءزج ىلإ مهناثوأ ءزج نم حيرلا هب تبهذ امو « اذه

 ىلإ راشأف برملا لبج لمت نأ كرس نا : سابع نبا لوف ةيلهاج لا رابخآ ىف مدقت دقو « ةدئاملا ىف اهريسفت مدقت

 یلامآ هلوق ىف لاق « ةديبع ىلأ لوق وهو « لمتسملا نع رذ ىنأل اذه تٍث ( نانک اهدحاو ةنكأ ) هلوق ةيآلا هذه

 اذك ( امئاد ادمرس ) هلق . نانسو هنسأو نانعو ةنعآ هلثمو « ةيطغأ ىأ نانك اهدحاو ( هوهتفی نأ ةنكأ إل

 لعج نا متيأدأ لق ) ىلاعت هلو ىف ةديبع وبأ لاق ء صصقلا ةروس ىف وه ام إو مامنألا ىف اذه سيلو « انه حقو

 قامرکسلا لاقو . دمرس وف عطقنيال ءىث لکو : لاق , امئاد ىأ ادمرس ( ةمايقلا موب ىلإ ادمرس ليلا کيلع هللا

 ىف ةديبع وبأ لاق ( مس أرد ) هلو . < انکس لیلا لعاجو ) ةدولا هذه ىف یلاعت هلوق ةيسانل انه اهركذ هنأك

 لاقو . یدشاو قلا نع م مهنکل ۰ نوعمسپ اوناک ناو ممص و لقثلا یا (ارتو مجاذآ قو ) ىلاعت هلوف

 ام نوعي الو مجاذآ نوعمس# : لاق  ارقو ممناذآ ینو هورقفب نأ ةنکا مولا ىلع ) هلوق ىف ةداتق نع رمعم

 . اهرسكب فرصم نب ةحاط أرقو « واولا حتغ رولا أرقو . اهل لاقي امىزدت الو لوقلا عمسأ ةميهبلا لثك ائيش

 رقولا : لاقف هلبق ىذلا همالكب الصتم هلاق ةدديع یآ لوق وه ( لا هزاف ( واولا ركب یا ( رفولا امآ و ( هلوق

 اًثيش مهناذآ ىف نا رسكللا ةءارق ىلع ىنعملاو  لجلا لمح قسولاو « راما لمح رقولا بغارلا دافأو . هترسك اذإ لا

 مالک وه ( تاهرنأا یهو ةراطسأو ةروطسأ اهدحلو ريطاسأ ) هلوق ۰ ديعبلا رقوك البقث لوقلا عاتسا نع اهدسي

 . ىهت) تاهرتلا اهزاجمو ةراطسأو ةررطسأ اهدحاو ( نيا والا ريطاسأ الإ ل هلوق ىف لاق ۰ اضيأ ةديبع ىنأ

 . قم لاو هو هرولا اباصأو واو نم ةبلقنم اهءان نإ لیقو « قيرطلا تاينب املصأ ءارلا دیدشتو هلوأ مضي تاهرااو

 ( ءاسأبلاب مانذخأف ) ىلاعت هل وق ىف لاق « ةديبع ىبأ مالک ىنمم وه ( سؤبلا نم نوکی و سابلا نم ءاسأبلا ) هلوق

 . رضلا سیا و لتقلا سأبلا لیقو « رقفلا سؤبلاو ةددلا سأبلاو . ىنا سؤبلاو « رالاو ريخلا نم سأبلا یه

 ؛ نورعشی ال مو هأ+ ىأ ( ةتنب قا باذع کا: نا کتیارآ لق و هلوق ىف ةديبع وبأ لاف ( ةياعم ةرج ) هلق

 ايئاث نيسلاب و الوأ داصلاب (روسو ةروس كل وةک ةررص ةعامج روصلا ) هلوق ۰ نوراني مو ةينالع ىأ ةربج وأ

 ىف فالةخألاو «نيعضوملا ىف داصلاب ءرودو ةروص د هلوقکص اهيذا قاجرجلا دحا ىنأ ةياور ىف الإ عيمجلل اذك

 ايف خفني ةروص عم اهنا لاقي 6 دوصلا ىف حفني مويو ١ ىلاعت هلوق ىف ةديبع وبأ لاق « اهحتفو واولا نوكس

 دملا رود موق ةلزن « ايحتف اب : ةغبانلا لاف « ةروس اهدحاو ةئدملا رود مه وف ةل زن < امدتف ادور



 ۳۸۹ ماعن لا ةروس

 بذبذتي ارد كلم لک ىري ةروس كاطعا هللا نأ رت لا

 لاقو نيبجولا ءارفلا کحو « عمج مسا ال دحاو رهو « هيف خفني نرق روصلا نأ ثيدحلا ىف تباثلاو . ىهتنا

 قبسو , واولا حتفب اهأرق نسلا نأ حاحصلا ىف ىرهرجلا ركذو « یواا ىف خفنلا دارلاف اذه ىلعف : لوألا ىف

 كلذ ىف ثحبلا تأ يسو «ذاوشلا بارعا » هبات ىف ةءارق ىركملا ءاقرلا وأ اهتيثأو «ةءارقب تسیا : لاقف ساحنلا

 یورو « قلا ءدب ىف اذه مدقت « هباسج یآ ( هنایسح هللا ىلع لاقي ) هلو . ىلاعت هللا ءاش نإ قاقرلا بانک یف

 و . باسح ىف نارودب : لاف 4 انایس> رمقلاو سمشاا و 3 ىلاعت هلوق ىف ةداتق نغ رمعم نع قازرلا دجع

 ىلاعت« یمن نآ جرختسم » ىف عفو ( الع ىلاعت ) هلوق ٠ باهش عمج نارهش لثم باسح عمج نابسح : لاق شفخالا

 هدب یف هياع مالک لا مدقت ( نیطابشال اموجرو یا ان ايسح ( هلو 1 اضبآ ینسالا ةءا ور ىف وهو « هللا الع هللا

 نمنح انو لظأو هيلع یطغ یا لیلا هيلغ نج الف ) ىلاعت هلرق ىف ةديبع وأ لاق ( لظآ نج) هلوق قلخلا

 نع رمعم لاق دقو « انه عقو اذکه ( محرلا ىف عدوتسم و بلصاا ىف رقتسم) هلوق ۰ ءاط ىأ كل نانج ورف ءىش

 ج رخأو . قازرلا ديع هجرخأ « بلصلا ىف عدوتسم و محرلا ىف رقتسم لاق ( عدوتسمو رةتسف ) هل وق ىف ةداتق

 بالا باو ق تس + قدس وآ لافو « اجلا حدو جيم دائساب هلثم سابع نبأ ثيدح نم روصنم ن دیعس

 فصلا دنع امل قفارم اذهو « ةيفئحلا نب دم ثيدح نم ديمح نب دبع جرخأ اکو ٤ مالا محد ف عدوتسم و

 قاربطالو . ةرخالا ىف امعدوتسم و امندلا ىف اهرقتسم : لاق دوعسم نبا نع قازرلا ليغ جرخأو « مدقت امل فل انع

 فاقلا ريكي م رقت-ف ال ريثكن باو ورحع وبأ أرق : ( هيبنت ) . ضرالا عدوت-ااو محرلا رقتسلا : هثيدح نم

 « قذعلا ونقا ) هلوق . اهرسكبف ورع ىلأ نع ةياور الإ لادلا حتتفب < عدوتس » ميجا أرقو « اهحتفب نوفابلاو

 ةرورج ىلوآلا ناونص ر ركن رذ یا عقر اذک ( ناونصو ناونص لث. نارذق اضيأ ةعااو , نارنق نانئالاو

 لاق . هنم لوقتم وه ىذلا ةديبع ىفأ مالك داراا حضوبو . رذ ىنأ ريغا ةيناثلا تطقسو  ةعوفرم ةيئاثلار نونلا

 ٠ دوقنما ىنعي نيملا ركب قذعلا وه وعلا : لاق ) ناونف ابماط نم لحالا نمو 3 یلاعت هلوق ىف ةديبع وبأ

 مد ء رج لاو بصالاو عفرلا هلخد ما نولو ةرورج نينئالا نأ الإ . نينثالا ظعلک ناو نق عمجاو « ناونق نانئالاو

 ىف ىظفللا كارتشالا عقو ناونصو ناونة ىلع فقو نم نأ هلصاحو . ناوئص مهباو ناردصو ونص ريغ هلثم دج

 نوللا ةروسكم الاف ةينثتلا نود عملا ىف نرذلا ىلع بارعالا حقيق ۰ قرفلا ربظ لصو اذاف « عمجلاو ةينّعتلا ةدارإ

 نون فذ اذکو «عمجا ىف ارفال بصللاو رجلا لاح ةينتلا ف فلألا بالقناب اضیآ قرفلا عقیو « ةصاخ

 جرءالاو شعانا أرقو « فاقلا رسكب 6 ناونف إل روما أرق : ( هيبفت ) . عمجا فالخ ةفاضإلا ىف ةينثتلا

 نبا امجرخو « فاقلا حتفب اضيأ ةياور ورع ىلأ نعو «سيق ةذا ىهو اهمضب ورع ىنأ نع ةياود ىهو -

 « تور توبهر كلءو توك-ام ) هلوق . یرشآ ةءارق ذاوشلا قو « عمج ال ونقل عج مسا ابا ىلع ىج

 نم ريغ تربهر لثم « كلم توك-لم هريغاو « شیوشت هيفو « رذ یال اذ دک ( محرت نأ نم ريغ بهرت لوقتو

 نأ ىلإ راشأو de توک-ام ینءه رسف . باوصلا وه اذهو < محرت نأ نم ريخ بهر لوق و , تور

 تركلم مهار یر كلذكو 0 ىلاعت هلوق ىف لاق هناف ةدسببغ نآ مالک ضو و ‹ تورو توبهر هزو

 ةبهر ىأ , تور نم ريغ تویهر لألا ف مهوق جرخم جرخ « تارامسلا كل ىأ 14 ضرآلاو تاوام.اا

 یرابا حض م ۸ ج ۳۷ - م



 ريسفتلا باق < ۳۹۰

 ديمخ نب ديغ یورو « اهمتوكسب كاملا وبأ أرقو « مالا حتفب توكلم روپمبا أرقو . ىهتنا « ةحر نم ريخ
 < اثوكلم ٠ ةطبلاب یهو ضدالا و تا وایسلا كلم 4 ضرالاو تاوامسلا توام ) لاق ةمرکع نع یرطلاو
 اهنأو مدقت ام لوالاو ةبرعم ةماكلا نوکت نأ لمتحیف اذه لعو , فلأ ةدايزو ةثلثلا و مالا نوکسب ىأ
 : اذه عقو ( مويلا كلذ ىف اهنه لبقي ال طسقت لدعت ناو ) هلوق٠ تورجو توبهر ىف هلثم درو اک كلم نم ةقتشم

 عفنت امن هبوتلا نال : لاق ةب واب لدعلا ةديبع وبأ رسفو « هركتساو یرطلا هاكح دقو « هدحو رذ ىبأ ةياود ىف
 "ول ئأ 4 اعم نخر ال لدع لک لدعت ناو ىلاعت هلوق ىف ةداتق نع رهعم ىور ام روهشااو « ةايحلا لاح ىف

 امآ) هلوق ٠ هديغو قازرلا دبع هجرخأ رهاظ وهو لثملا ىم لدماا نم هلمجل ؛ لبقي مل ابهذ ضرالا ,لع تءاج

 عقو اذک ( اضمب نولحتو اضب نومرحت لف ؛ ین وأ ركذ ىلع الإ لمتشت له ىعي « نیبثن لا ماحرآ هيلع تامتشا
 نا نا هلصو دقق « سابع نبأ ريسافت ىلع هفادرإ وهو «بوصأ وهو ريسافتلا لئاوأ ىف هريغلو : انه رذ نل

 دیشب «اوالحت ملو اومرحت لف » ةاورلا نم ريثك دنع عقو و « هلثم سابع نبا نع"ةحلط ىنأ نب ىلع قيرط نم متاح

 امأ نييثنالا مأ مرح نيركذلآ لق إل هلوق ءارفلا لاقو . ةنل مزاج الو بصان ريغب نونلا فذحو « امهف نون
 لبق نم ماحلاو ةليصولار ةريحبلاو ةيثاسلا نم متمرح ابف ميرحتللا مءاجأ لوقي ( نييثنآلا ماحرأ هيلع تامتشا
 نم اولاق ناو , كلذكف ىثئالا لبق نم وأ ركذ لك ميرحت گل ركذلا لبف نم اولاق ناف ؟ نيالا نم مآ نيركذلا
 ةيلهاجلا رابخأ ىف مدنت دقو « ىثأ وأ ركذ ىلع الإ لمتشيال محرلا نال عيحلا مرح مزل محرلا هيلع لمتشا الب
 . ةروكذملا تايآلا ىنمي « ماعنألا ةروس نم ةئامو نيئالثلا أرفاف برعلا ليج لعت نأ كرس نإ: سا نبا لوق
 ىأ ( احوفسم امد وأ ١ ىلاعت هلوق ىف ةديبع ىبأ ريسفت وهو « ىنبمثكلل اذه عقو ( اقاروم احوفسم ) هلوق
 مث مث ) ىلاعت هلوق ىف ةديبع وبأ لاق (ضرعأ فدص ) هلق . لاس ىأ عدلا حفس محلوق هنمو ؛ اب وبصم اقارپم
 هلوق ىف ةداتق نع رمعم نع قازرلا دبع یورو ؛ ضرعأ ىأ هجوب ىنع فدص لاقي « نوضرمي ىأ < نوفدصإ

 وبأ لاق ء واو ريغب اوسیآ هريغاو « ینہ ہشکال اذك ( ارسيوأ اوسابآ ) ه]ق ۰ ۱۸۶ نوضرعي یآ < نوفدصی

 « سالب]و ةرفص هوجولا ىو » جاجعلا نب ةبؤر لاق « مدانلا نيزحلا سابلا (نولبم مه اذاف ) ىلاعت هلوق ىف ةديبع
 لاقي كلذكو  هؤاجر عطقنملا سئابلا سابملا ( نوسلبم مه اذاف إل هلوق : ءارفلا لاتو ٠ نزحو بائتكا یا
 : جاجملا لاق « سلب أ دق : بيحب الف هتجح عاطقنا دنع تكسي ىذلل

 اسابأو هف رعأ مع لاو اسراد اسر فرمت له حاصاي

 كل وأ ) ىلاعت هلوق ىف ةديبع وبأ لاق ( اولسأ اولبأ ) هلوق . براقتم سنابلاب و نيحلاب سابملا ريسفتو
 فوع لاق « لستو نهترت ىأ (سفن لسبت نأ إل یرخالا ةالا ق هلوقو ,!وملسأ ىأ (اوبسك ام اول با نیلا
 لاق ۰ سيمت لاق ( سفن لسبت نأ  هلوق ىف ةداتق نع رمعم یورو « مرج ریفب ىنب لاسباو د صوحالا نب
 ىنملاو « رخآ ريسفت ةملكلا هذمل مدقت دقر « قازرلا دبع هچرخآ كاللا ىلإ ىأ ملت ىأ : نسحلا لاقو ةداتق

 ىذلاك ١ ىلاعت هلوق ىف ةديبع وبأ لاقو « قازرلا دبع هجرخأ ةداتق ريسفت وه ( هتلضأ ةت ویتسا ) هلوق - براقنم
 ( نوكشت نورت ) هلو . لضيف ضرألا ىف یوم ىتح اهع,قيف نيطايمشلا هل هبشت ىذلا وه : ( نيطايشلا هتوهتسا
 نع طابسأ قيرط نه ىربطلا هجرخآ اذگو . نوکشت یا € نورتع متأ مث ) ىلاعت هرق ىف ةديبع وآ لاق



 ۳۱ 13۲۷-1۹۲۸ ثيدحلا

 لبق مدقت دقو اذه هداعأ ءرذ یال اذك هباسح ىأ ( هنابسح هللا ىلع لاقي ) هلوق . ىدسلا
 (وه الا المي ال بيغلا تام هدنعو ) صاب - ١ يم اسوم

 هللا دبع نب اس نع باهش نا نع دعس نب يها ربا ان دح ۹ دبع ب زز 1 شم س ۷

 یو « "تیفلا لازنیو « ةعاسلا * لع ءدنع هللا نا )سیخ بغل جنافم : لاق لب هلا لوسر نا » هيبأ نع

 لا تا « توس ضرأ یاب "سفن یردت امو «ًادغ سک اذام سفن یردن امو « ماحرألا ىفام
06 

 € ) ريبخ میلع

 لجام لثم « ام حتفی ىلا ةلآلا ملا ركب حتفم عج حتافملا ( وه الإ اهللعي ال بيغلا ختام هدنعو باب ) هلوق

 ىف اهب ءىرق دقو « ءاہلا تايثاب حینافم هعمجو فل الا تايثاب حاتفم دوبشلا و ءلالا ىف ةليلف ةغل ىهو « لجانمو

 ریست هدب بو . ناکلاوهو ملا حتفب حتفم عمج وه لب ليقو 6 بیغل حیتافم هدذعو عفیمسلا نا أرق , ذارشلا

 هنأ ىلع ملا حتفب حتفم عمج هنأ یدحاولا زوجو « بيغلا نئازخ بیغلا جافم : لاق ىربطلا هاور ايف ىدسلا

 تب دحلا ليوأتلا اذه دعي یخ الو, هدارع نم هاش نم ىلع بیل حف ىأ بيغلا حوتف هدنعو ىأ ¢ حتفلا قع ردصم

 دوعصسم نا قب رط نم ىربطلا یورو . لامت و هن اديس هلا الإ دحآ امل ال بیغاا جافم ناو 1 بايلا 5 روكذملا

 0 لفقل اك اقاغ لح ام ا-وسحم ناک ام ىلع حاعفلا قطب و 6 بيغلا جافم الإ ءىش لک مع هلل کیی ىطعأ : لاق

 . سلآ تب دح نم نایح نبا هردو ثب دا ۳ ریو حين ام سارا نم ناد كثيدحلا ی ءاج اک اب ودعم ناك ام لعو

 نامقل ةروس ريس" ی هفاسو 3 أ رص هدروآ » سمخ بيغلا حافم 0 رمع نبأ كثرددح بارلا ف فاصملا رکذ

 ىلاعت هللا ءاش نا یفوتسم كانه هحرش یت اسو « الوطم

 بالا ( کسفوف نم اباذع يلع تعيب نأ ىلع ”رداقلا وه لق ) باپ - ۲ ۱

 رف میش . اوطاخت اويا « سابتلالا نم کا بلي

 ذوعأ : الع نا ؛لوسر لاق € کنن وف نم ًاباذع يلع تعبي نأ ىلع ردافلا وه لف ةالا هذه تزن 7 اک در 8 ۳ ۳ 2, و :
 ٠ اس مح سس ۾ و سم مس ع ۲ 7 4 4 -. ۳ 2

 "ساب کش قیذیو ایش عسل وأ ۰ كمجو ذوعا : لاق 4 اجرا تحت نموأ) لاق . كپج وب

 4 مینا اذه وآ , نره اله : تو ا لودر لاق ¢ ضب

 [۷6۰۱ ۰۷۴۱۳ : ىف ءظرط - 4۱۲۸ ثيدحلا]

 اوسداي ساب الا نم طاع اب ¢ ةبالا عقوف نم اباذع لع تعبب نأ ىلع رداقلا وه لق باب ( هلوق

 . هلثم یدساا نع رەت نا طابا قا رط نم متاح 1 نبأ دععو » نیعض وملا ف دمع یآ مالک نم وه ( !وطاخم

 نبا نع ةحلط ىنأ ن ىلع قب رط نم ىربطللو 7 ةعيش امتدحاو : دازو اًضيأ ةديبع ىلأ مالك ود ) اةرف اعمش ( هلوق



 ريسفتلا باتك- 56 ۳۹۳

  ةنييع نبا نع رخآ هجو نم ماصتعالا ىف عقو ( راج نع ) هلوق . ةفلتخلا ءاوهألا لاق < امیش إل هلوق ىف سابع

 لاق مقوف نم اباذع ( هلوق . رانید نب ورمع نغ رمه» قرط نم یاسنل اذکو ؛ اراج تعه" رائيد نب ورم نع

 وأ نرهأ اذه ) هلوق . نيعضوملا ىف : ميركلا د ورمع نع ديز نب دا قيرط نم لیعامسالا داز («كبجون ذوعأ
 8 ربأ وأ نوهآ ناتاه» ماصتعالا ىف عقوو . ری لا مالكلا لعدومی ریهضااو ‹ ىوارلا نم كش وه (رسيأ اذه

 هب رسفي ام سابع نبا ثيدح نم ةيودرم نبا ىور دقو « ضعب سأب مهضعب ةقاذإ ةلصحخ و سابتلالا ةلصخ ىأ
 مهنع عفر, نأ نو نيتنث مص عفرف « امیرآ ىتمأ نع عفري نأ هلا توعد » لاق مینا نع هظفل و رباج ثيدح
 مهضعب قيذي الو اعيش مهبلي ال نأو ضرألا نم فسحلاو ءامسلا نم مجرلا منع عفر, نأ هلا توعد : نیتنئا
 هلوقب دارملا ةياورلا هذه نم دافتسيف « نيبرخآلا منع عقرب نأ ىنأو « مجرلاو فسخلا مهنع هللا عفرف « ضعب سآب

 لسري وأ ببلا بناج مكب فسخم نأ متنمأفآ ) ىلاعت هلوقب اضيأ هل سنااتسیو « کلجرا تحت نم وأ کقوت نه
 نم اباذع ١ ىلاعت هلوق ىف لاق بعك نب ىنأ ثيدح نم هيودرم نا دنع كلذ نه حرصأ عقوو ( ابصاح کبلع

 هخويش نع ىدسلا قيرط نم متاح ىنأ نبا یورو . فسا لاق 14 ملجرأ تحن نم وأ ) مجرلا لاق 4 عفو

 قوفلاب دارملا نأ سابع نبا قيرط نم جرخأو « فلا تحت نمو مجرلا قوف نم باذسملاب دارملا نأ اضيأ
 . دمتعلا ود لوالاو . تارا عنم تحت اب و رطملا سبح قوفلاب دارملا ليقو . ءوسلا مدخ تحتلابو ءوسلا ةمئأ
 ثيدح نم یراعاو دمحأ ىور دقف رظن هيفو « ةمالا هذه ىف ناعقي ال مجرلاو فسا نأ لع ليلد ثيدحلا قو
 عقار نيلكو : عبرأ نهد لاق ةبألا (مقوف نم اباذع مكيلع ثعبب نأ ىلع دداقلا ره لق) ةيآلا هذه ىف بعك نب ىفأ
 ناتثثا تيقب و , ضب سأب مرضعب قاذو اعيش اوسالآ ةنس نيرشعو سمخ ممول ةافو دعب نائنثا تضف «ةلاءال

 ةافولا نم نرشءو سمخ ةئيم كردي مل بمک ن ىفأ نأب ثيدحلا اذه لعأ دقو « مجرلاو فسخلا ةلاع ال ناتعقاو
 راج ثيدحل فلاغ هنأب اضيأ لعأو «ةاورلا ضمن مالك نم قابلاو ةلا ال هلوق دنع یهننا هثیدح نأكف ةيوبنلا
 دوجو وهو صوم نامز ةديقم هريغو ر اچ تدح ىف ةروك ذملا ةداعالا نأ ما ق:رط نأب بيجأو . هريغو

 نب دعس ثيدح نم ىذمرتلاو دحآ ىور دقو ۰ مییف كلذ عوقو زوجيف كلذ دعب امأو « ةلضافلا نورقلاو ةب اح هلا

 تأي مو ةنئاك امنا امأ : لاقف امرخآ ىلا < رداقلا وه لق ) ةبالا هذه نع عقلي هللا لوسد لمس ه لاق صاقو ىبأ
 دمحأ دنعو . امرحنو نقفلاب قلعتب ام ابايوأتب دارا نأب راج ثيدح فااخي ال نأ لمتح اذهو ءدعب اهنيوأت
 فسخ یح ةعاسلا موقت ۷ و لاق هعفر یدیلا فيفضالا عمم م 0 هلوأ نیتامماب - راو ردح نم حب دائساب

 ءاضيأ خسملاو فسا ركذ ىرعشالا كلام ىبأ ثيدح ىلع مالكلا ىف ةبرشالا باک ىف قأيسو  ثیدما « لئابقب
 قبرط نم ةمثيخ ىلأ نالو «فذقو خدمو فسخ ةءآلا هذه رخآ ىف نوكي » اعوفم ةشئاع ثیدح نه یذمیالرم

 . ثيدحلا « فذقلاو خسلاو فسا ىمأ ىف نوكي » هعفر هدج نغ هيبأ نع ىشرجلا ةعيبر نب ىزاذلا نب ماشه

 دوعسم نا نعو "0 دنع ناّمع نعو () دنع ةر ره ىبأ نعو ىلع نع هنع اضيأ هيف ددوو

 نعو هدلو دنع ةدابع نعو « دحأ دنع ةمامأ نآ عو . هجام نا دنع دعس نب لهسو و ةع نباو رع ناو

 لصالاب ساب (۱)



 ۱۹۳ 1۲۸ ثيذحلا

 ليعس ىنأو سايع نبا نعو 5 ريكا ىف یار طلا دنغ دشار نآ نب دیعسو ریل نی هللا دبع نعو « رازاا دنع سنا

 اب آ مها قیرط ىف لعتح و ۰ الصأ كاذل نأ ىلع ارعرمب لدب کل ابلاغ لاقم اهدين اسآ قو , ریفصلا ىف هدزع
 ةئسلاو رثاکلا ودءلا ةلصحخ ىف مك نامز ديقم ری مهم دارفال عقو نإ میم مقر ال كلذ نأ دار 1١ نوك نأ

 ءاهيداذمو ضرالا قراشم یل ىوز هللا نا » هلوأب ثيدح ىف همفر ناپ و ثيدح نم ملم حمص ىف تبث هناف ةماعلا
 طاسيال نآ و « ةماع ةئسو یمآ كلبي ال نأ یر یاس قار د هبفو ؛ ید « ام یل یوز ام ىتمأ كلم غلبيسو

 ءاضق تيضق اذإ ی دمع اي : لاقف  ضعب سأب موضع قيذيو اعيش مسپاپ ال نآ و. موسفنأ ريغ نم اودع مهاع
 موهتضيب حيبتسي مريغ نم اودع مهلع طلسأ ال نأو ةماع ةئسب ۳ اهأ ال نأ كمال ك:.طعأ یو « درب ال هناف

 رفاکلا ودعلا طیلست ناك الف . حيو دائساب هر :ادش ثيدح نم یطلا ج_ أو , اضءب كلوي میضءب نوکپ ىح
 نم ىف ارطلا ىور ام عمجلا اذه دؤيو « فذفلاو فسا كلذ كف امو حقي ال هنکل نينمؤملا ضءإ ىلع حة لف

 تل أس كن دمع اي : لاقف ليربج طبف « هب ر ب ىنلا لأس ةيآلا (رداقلا وه لق) تلزن املد لاق نسحلا لسرم

 لصأتسا اک ملص ةف مہاجر تحت نم وأ مهقوف نم باذع اد نأ : نيتنثا كمئمو نيتنثا كاطعأف اعبرأ كبر
 رارقالا لمال ناب اذع ناذهو  ضعب سأب مهضهب قيذيو اعيش مپسبار هنكلو ٠ مهءايبنأ اویذک نا ممالا

 نم ةذاعتسالا تدرو دقو . نسحلا مالک نم « خلا ناذهو و هلوق نم نآكو . ىوتنا ءاببن لاب قیدصتل و باتکلاپ

 یعنمو نيدثثا قاطعأف امرأ ی نر تلأس د اعرف هب ودر نا دنع سابع نا نع اهنم : یرخآ لاصخ

 ىبأ نب دعس ثيدح اهئمو « ثيدحلا « امبعفرف ضرالا نم قرغااو .امسلا نم مجرا مهنع عفري نأ هنلأس : نيتثا
 , اهناطعأف ةئسلاب مبكلمي ال نآ هتلأسو « اهيناطعأف قرغلاب ىتمأ كلم ال نأ یر تاس د اعوفرم لدم دنع صاقو

 اوكه ال نأ » ظفلب نكمل هوحن ةرمس نب راج ثيدح نم ىربطلا دنعو « اعنف مهاب موسأب لمج ال نأ هتلأسو

 هنم لصح ىذلا نكل « ضعإ نود ضعبل عقب دق عوجلاو قرغلا ناف . روكذملا عملا اضرأ وقر ۱۶ اذهو « اعوج

 ملا هب كلهأ 3 اتکا ال نأو » هيقو هوحن بايخ تبدح نم هودم ناو ىذمرتلا دنعو ؛ اماع عش نأ نامآلا

 داصلا و ءايلاب ةرصإ ىبأ ثر لح نم لحأ دنعو ىلا راملا دنع هيأ نع ىعازملا دلاخ نب عفان ثبدح ىف اذکو « انلبق

 نالو « نسحلا لسرم نم ىريطلل اذكو « ةلالض ىلع 0 ال نأ » كالهإلا ةلصخ لدي لاق نكلا « هروح ةلمبملا
 رفكي ال نأ هتلأسس : ةدحاو یعنمو اثالث ىناطعأف اميرأ یتمال نر تلأس د هءفر ررر ىبأ ثيدح نم متاح ىبأ

 ما + هب بذع ام مهيذمي ال نأ هتل أو « امناطعأف مريغ نم اودع مهلع ررظي ال نأ هنلأسو « اهناطعاف ةلمج ىتمأ

 یف لخدو  هوحن السم یدسلا قيرط نم یارطا و ۰: !منعرف ers ماب لعب ال نأ هتلأسو ا r اسناطعأف ميف

 «نوراقو طول موقک فسخلاو ؛ دامك جی رلاب كالحلاو «نوعرفو حول موقک قرغلا « مهلبف مم 1 ةب بذع امد هلرق

 لاصخلا تعج اذاو . ام ومع مالا ه تبذع امم كلذ ريغو ليفلا باص أك مج رلاو « ندم باحصأو دومثك لاو

 نيتلصحلا عفر لأ هل هنأ اضيأ بالا ثيدح ىفو . ةرشعلا وحن تغلب !مفس ىلا ثرداحألا هذه نم اهنم ذاعتسملا

 راج نع ريبزلا نآ قيرط نم ىتاربطلا ہداز ام امأو ء در ال هنأو هللا ءاضق نم ردق دق كلذ نأب ريخأف نيت ريخأللا

 ثيدحلا ةيقب عمسپ م اراج نأ ىلع لوم وبف « هذاعال هذاءتسا ولو » لاق اذه سول لاق هلوق دعب بابلا ردح ىف

 لعا هللاو راج نود هنا ءر ضع « حلا هذاعتسا ولو » لئاق نوكي نأ لمت و « هريغو صاقو ىأ نب دعس هظفحو



 ريسفتلا باتك - 0 ۹4€

 6 لطب مهن : امإ اوسپلی لو بسا - ؟

 نع ةمقلع نع ”ميهاربإ نع نابلس نع ةبعش نع _ىدع یا نا انثدح راشب نب "دم قص - ۹

 "نإ ) تآ رب ؟ ماظن مل نیو : هبامصأ لاق ( لظب مهنا اوسبلب ملو ) تب امل : لاق هنع هللا یضر هللا دبع
 ہک و ےس

 € ميلظع مظل كرشلا

 ةمةلع نع ىلا وهو مهار نع شعآلا وهو ناملس ثيدح هيف ركذ ( لظب مهناعا اوسبلپ مو باب ) هلوق

 باحا ىأ < دا لا بم ماعا اوسيلي لو تاد الد لات دومسم نا وهو هللا دبع نع سيق نبا وهو

 هتداعإ نع ىنغأ ام ناعالا باتک یف قوتسم هحرش مدقن دقو . لب ینا
 و ر ۶

 ( نیلاملا ىلع انلضف الکو ًاطواو سنوبو ) باپ - [

 با ىنث دح لاق هيلاعلا ىبأ نع ةدامق نع ةبمش انث دح _یدبم نا انک دح راشب نب دم اینو - ۳۰

 نم ريخ انآ : لوقب نأ دبما ینینیام د لاق هيك یبلا نه  امهنع هللا یر _سابع نبا ینمی - کین مه

 « یتم نب سنوي
 - ۵ 8 هان أ ةد ای ۹

 دبع نب ديمح تم لاق ميهاربإ نب دعس ان ربخآ ةبعش انثادح رسا ی ی مدا شی - ۱

 نم ريخ انآ : لوقي نأ دبما ىغبني ام » لاق هني ىلا ن رع هنع للا ىضر ةريره ىلأ نع فوع نب نمحرلا

 « یتم نب سنوی

 ريخ انآ لوقي نأ دما ىئبذي ام 0 ةر ره آو سابع نا ثيدح هيف ر € ( اطولو ساوو هلوق باب ) هلوق

 ءايبنالا ثيداحأ ىف هحرش مدقت دقو « یم نب س و نم

 € هدف ”مادهبف « هللا ىذه نيذلا كئاوأ ) س - ۵

 لوحألا "نابلس ین ربخأ لاق مربخأ جرج نا "نأ ماشه اربخآ یوم نب ميهار لب - ۲

 بوقیو قاحسإ هل انبهوو ) الت مث « ممن : : لاقف ؟ 5 ةدجس ص ىفأ سابع نبا لأس» هنأ ”هريخأ (دهاح نأ

 نع "بفسوب نب لپسو دی۶ نب دمحتو نوراه نب ديزي داز . مهنم وه : لاق مث € هدنق مهادببف وق ىلإ -

 « مهب ىت نأ رمأ نم يوي کیبن : لاق « سابع نبال "تلق : دهاجم نع ما "ملا

 : قایسو « ص ىف دوجسلا ىف سابع نا ثيدح هيف رکذ ( هدنفا مادبف هللا یده نيذلا كل وأ هلوق باب ) هلوق

 بشوح نا وه ( ماوعلا نع فسوب نب لبسو دربع نب دمحو نوراه ن دز داز ) هلوقق . ص ريسفت ىف هحرش

 مالكا الو , ةيظفل ةداب رلا نآ هلصاح ( مې یدنقی نأ سمآ نم کسی: لاذ سايع نبال تلق دهاجم نع ) ۱



 ۲۹۵ ۱ 4۱۳4 - ۱۳۲ فدا

 مادهف ) ىلاعت هلوق ىف هب یدنقب نأ کیبن مآ نم دواد ىأ « مہم وه » لوالا ةءاورلا ىف هلوق ىف لخاد روكذملا

 ۰ ص ریس ف فصلا ابلصو دبع نب دمع قب رطو « ليعامسإلا ابلصو ةروكذملا نوراه نب ديزي قيرطو ( هدفا

 ادعم مالساو ةالصلا هيلع ناک له : فاتخا كقو . هایت الا ثيداحأ ىف فئصملا املصو فوت نا لوس قرطو

 نأب ةنآلا نع اواجآ و ل ال لیقو . اهوحن و ةنآلا هذه ممتجحو « ممآ : ليقف ؟ هنحان هيلع لز ىح هلبق نم عرشب

 ر ريثك دنع حصالا وه اذهو 6 ليصفتلا ف موعیلیف لامجالا قيرط لع ولو هقافو هيلع لوأ امن مهعابنا دارلا

 لآ هللاو « بجاملا نبا لوالا راتخاو < هعمن نمو نيمرملا مام] هراتخاو « ةسفاشلا

 14 ایموحش موماع انمكرح منشا و رقبلا فول رفظ ىذ "لك اتم رح اوداه نيذلا عو ) سا - "

 امأو . ادوبي اوراص اوداه : هغ لاقو ریو. ةمامنلاو ريعبلا رفت ىذ "لك سابع نا لاقو . ةيآلا

 بأات دئاه « اند انده هلوق

 هللا دبع نب راج تمم كاطع لاق بیبح ىلأ نب ديزي نع ثلا انثدح دلاخ نب ور ارم - ۳
 . ی 2 ١ 1 ت ۳  ۰ ٠ ملا

 « اهولك 0 اه وعاب 9 اهواچ اهموحش مهسا 2 مارح 1۰ دوپلا هللا لتاف» لاق ۲ ىبنلا تەم امهمعهللا ىضر

 ت ىبلا نع راج تەم ااطع ىلإ تو دز ان لح ديجلا دع انژ دح نما وأ لافو

 هلوق 5 «نوقدامل ان] و هلوق ىلإ » هتياور ی رذ وا داز ( رفظ ىذ لک انمرح اوداه نءذلا ىلعو باب ) هلوق

 نم یورو « هلثم سابع نبا نع ةحلط ىفأ نب ىلع قيرط نم ر رج نبا هلصو ( ةماعنلاو ريعبلا رفظ ىذ لک )

 ىذ لکو لاق سابع نبا نع دهبج نب ديعس قيرط نم متاح ىنأ نبا یورو . هلثم دهاجب نع حيجن ىفأ نبا قيرط

 هجا و ٠ نسح هدانس و 2 ماعنلاو لب الا امم« عباصالا قوقدع سل ینعب ؛ عباصألا ج رفنع سول ىذلا وه رفظ

 ةماعنلاو ريعبلا : لاق ةداتق قيرط نمو « سابع نبا هسف سیل و اقرفم هلثم ريمج نب ددعس قا رط نم رب رج نبا

 و رچ نبا هلصو « رعايملا تقولا یآ هلاور ىف ) رعيملا ايارحلا ( هلوق ۰ ناتیلاو تاناويحلاو ریطا) نم ههايشأو

 ةداتق نع رمعم نع قازرلا دبع هجرخأو « رعبملا ره اياوحلا : لاق سابع نبا نع ةحلط ىبأ نب ىلع قيزط نم

 عمتجاو ىوحت ام یهو ةبوح عج اياوحلا : لاقو" رب رج نبا هجرخآ رعابلا اباوملا ريبج نب ديه لاقو . هلثم

 م الإو امهروبظ تاحام الإ مالكلا یعءمو : لاق ۰ ءاعمألا ايفو رع الا ھو ناللا تاون یه و نطيلا نم رادتساو

 رباج ثيدح فنصلا ركذ مث . اهسکزوجیو ملا حتفب رعبملا : ( هيبلت ) ۰ مهل لالج ومف ىأ « اياوحلا تام

 اضيأ مدقت دقو « عويبلا بانك رخاوأ ىف هحرش مدقت دقو ¢ فبدلا ۰ ام و ماع تمرح دوولا هللا لتاق «

 باوصلاو : لاق « اپموح د انه ةباورلا ىف عقو هنأ ىلع نيتلا نبا هبنو , اذه روكذملا مصاع ىبأ ةباور لصو نم نايب

 ةرجها لئاوأ ف مدقت دقو ةدسع ىبأ مالك وه ( بنات دئاه < ادت اثده اوات ارداه) هلوق ٠ اهموحت

 © نطب امو اهنم رهظ ام شاو اوبرفت الو ) ساپ -۷

 ETT مه رک و ل س (
 لاق هنع هللا یضر هللا دبع نع لئاو E1 نع ور نع ةيددم انث دح ربع نب صفح شرح — ۳۶6



 ريسفتلا باک - ۵ ۳۹۹

 « لا نم دلا لإ تا یاو نطب أمو اهنم رهظام شحاوفلا مارح كلاذلو « هللا نم ريغ دحأ الو

 « معن : لاق؟ "هعفرو : تلف . معن : لاق ؟ هللا دبع نم هتممس : تاق ۰ هسفن حدم كلذلو
 اا ۷٤۳۲ ۲۰ 20۴۷ : ىف هفارطآ - 4۱۳6 تردا ]

 ال هد وعم نبا ثيدح هيف ركذ ( نط امو نم ربظ ام شحاوفلا اون رقت الو ) ىلاعت هلوق باب ) هلق
 ىلاعت هقا ءاش نإ ديحوتلا باتنک ىف هحرش ىتأيسو' « هللا نم ريغأ دحأ

 اهنم برض لك باذعل بورض هنأ ىنللو « لیبق مج : البق“ . هب طیعو ظيفح لیکر صاب - ۸

 وهف عونم لکو « مارح : رجح ث رحو . فرخ"ز وهف لطاب وهو هتيّشوو هتاسح ءىش لك: لوقلا فرخ . ليبق

 رجملا امأو « رجحو اجح لقعال لاقيو « رجح ليلا نم ىثألل لاقيو « هتينب ءانب لک رجحلاو ؛ روجحم رجح
 موطح نم قشم هنأڪ رجح تيبلا موطح یم هنمو 1 ”.ح وهف ضرألا نم هياع ترجح امو « دوم مضوف

 لزم وف ةمايلا رجح امأو « لودقم نم ليتق لثم

 لزق . طبع ظیفح ىأ 6 لیکو ءىث لكىلع هاو ) هلوق ىف ةديبع وبآ لاق ( هب طيح ظیفح لیکو ) هو
 نکل اضيأ ةديبع ىنأ مالکنم وه . ىهتنا ( ليبق اممم بر لک باذعلل بورض هنأ یملاو « لببق عج البق )

 یورو . فذص یا ليبق عم البثو انغمج انرشح یمف لاق البق ءىش لکم ماع انرشحو ال ىلاعت هلوق ىف لاق « هانمع

 ةعامجو افنص افثص ةليبف ةليبق ءىش لك مہاغ ان رشح ىأ :ريرج نبا لاق اچا وف ىأ البق : لاق دهاج نعررج نا

 ركب یا البق اهأرق نمو : ةديبعو أ لاق . عملا عمج لبقلا نوكيف « ةليبق عمج وه ىذلا ليبق عج لبقلا نوكيف « ةعامج

 وهف « هتبج نم ىأ « اذنك ن الف لبق یل : لوقب ةيحان ىنمع نوكي نأ زوج و . ىبهتنا انایع اهانعم لرقب ةناف فاقلا
 نب ىلع قب رط نم رب رج ناو متاح ىنأ نبأ ىود دقو . یهتا الب اقم یا البق : نورخآ لاقو . ةيفرظلا ىلع بصن

 ةنيدملا لهأ ة.ارق یهو فاقلا رسكب اهأرق هنأكف « ةئياعم ىأ البق ءىش لک ) هلوق ىف سابع نبا نع ةحلط ىبأ
 یوتست و هبجو لبق نم هتینا اذ اردال البق هتيأر : لوقب ةنياعملا ءانعمو مضلاب نوكي نأ زوج هنأ عم ؛ صاع ناو

 مهیلع ان رشحو ىأ « ليفكلاو نيمضلا رهو ليبق عمج لبقلا نوكي نأ لمتح و : ر رج نبا لاق . نات ءارقلا اذه ىلع

 (الیبق کناللاو هقاب تأت وأ) ىرخألا ةالا ىف هلوق یعم وهو « قح مدمن یذلا نآ مه نولفكي اليفك ءىث لک

 یلمتسلا نع رذ دال ءدعب ىذلاو اذه تبث : ( هيبت ) . اذه ررحیلف «باذعلا فاذصاب هرسف نم رأ مو « ىهتا

 « ةديبع ىنأ مالک وه (فرخز وبف لطاب وهو هتئيزو هتنس> ءىش لک لوقلا فرغذ ) هلوق . بسح ی ہشکلاو

 بفذلا اوم كلذلو ٠ نیسحتلاو نييزّتلا ةغللا ف فرخ رلا لصأ ليقو . هتدارشو همالک نالف فرغ ز لا : دازو

 طفسو « قوتسم .ايبنآلا ثيداحأ نم دوم ةصق ىف هيلغ مالكلا مدقت (غا مارح رجح ثرحو) هلوق ٠ اةرخز

 ىلوأ وهو قسنار رذ ىفأ ةباور نم انه

 علباو نينثالاو دحاولل له زاجحلا لهأ ةغل ( مءادمش مله لق ل صاب - ٩

 ةريرهوبأ انت دح ةعرز وأ انث لح را انثلح دحاولا دبع ان دح ليعامسإ نب یموم شرم - ۰۵



 ۳۹۷ 1۱۳1 - عمه ثيدحلا
 سر مس 2. 2 ۳ م

 نما سالا اهار اذاف « اممرغم نم سينثلا علطت یح ةعاسلا ”موقنال ۰ م ۳۹ و لاق 3 لاق uf ۳1 یهر

 « لبق نم تنمآ نكت مل اهماعإ اعف مفتي ال نيح كاذف : املع نم

 : ةدايزب ةديبع ىأ مالك ره (عماو نينثالاو دح اولا له زاجحلا لهأ ةا ) ءادمش مله لف 0 هرف باب) هلوق

 2 اوله موفالو « ايله : نينئاللو ۰ یه : ةأرلللو ۰: مله : دحاولا نولره دم لهأو ¢ ءاوس ینالاو ركذلاو

 « هب لوعم مءادرشو < راح الا بلط هاتعم لمف مما روق لوألا لعو ۰ تمه نم ام ولعب  نمل» : ءاساللو

 اله رب عضو» كلذ طسدلو » كل وأ ةطيسإ ی له فال او ¢ والا ةؤللا ف حتفلا ىلع ةليم مله ی ملل و

 (اپآءا اش مفنی ال ) اپ -- ۰

 لاق» لاق هنع ها یر ةريره نأ نع مایه نع ثرمعَم انربخأ یقازرا دبع انريخأ یاحس| شرم - ۳۹

 « نومجأ اونمآ سالا اهآرو تل اذاق ءاهب رغم نم /سمشلا ملطت یتح ةءاسلا موقتال : يي هللا لوسر
e ۳ 8 9مد  

 « ةيألا أرق مث . اهن اع] افن مقنيتال نيح كلذو

 هود رش ناو 6 برغملا نم سم ثلا عولط ۴ ةريره ىنأ كثردح هی کد ) اماعإ ا حفر ال باب ( هلو

 دوعسم وأو 6 رمت نا هاب فاخ منج یرخالا قب رطلا ى ق# إو . یلاہت هللا هاش نإ قاقرلا باتک ىف قوتسم

 لعا هللا و ٠ یوفآ فاض لوقو « روصنم نا هن اب

 فارعألا ةروس س ۷

 حاقفلا ٠ مهلاومأ تركو اورْثَك اودع . هريغ ىفو ءاعدلا ىف نبدا بحال هنا . لا ایرو : سابع نہا لاق

 . نر سأت «نّرحأ "ینآ . نارسُ 4 . ترجفنا تینا . انعفر لب ان. نو ضقا اب حتفا ىذاقلا

 نافلوی « ةنجلا قرو نم فاصملا اذخأ نافصخم .دخست نأ كعنم ام لوقي دس ال نأ كم ام: ه ريغ لاقو

 6 ةمايقلا موي ىلإ ادهاه وه نیح ىلإ عاتمو ۰ اج رف نع بانک اهيعاوس ۰ صضعب ىلإ صدا قرولا نافص# قرولا

 هليح هليرأ ۰ ساباا نم روظام وهو ؛ دحاو شاو شاي“ را . اهدرع یصح ال ام ىلإ ةعاس نم برملا دنع نيحلاو

 2 ا ق ر 9 2 ی اب ۲ ۲
 ها رخنمو هانیع یهو « مص ۳ دحا و امو ىعسي ملک ةبادلاو ناسنالا یاشمو . اوءمتجا اوک رادا : ممم وه ىذلا

 1 نا ل AT ا رار 8
 ' ق>» ییفح . اوشمی واعي : الولف دكن ۰ هف رهتم مه . هب اوُدَء ام شارغ .٠ هلیل> ] و ه ردو هانذ و ههو

 لمقلا . نافوطلا ریثکلا تولا لاقیو ؛ لیلا ند ناف وط . مح مرا . مهنا نقلا . ةرهارلا نم موبهرتسا

 يب لئابق طابسألا ٠ هدب ف "طقس دقو مدت نم لک طقس ۰ ءأنب شرعو شورع ۰ ملا رافص بشل نانجلا

 دمق رلخأ . ديدش و عرا رد اه رج روا دین قوز واجي « هل نود متي تبسلا ىف نودي . لیئارس]

 یرابلا مك ۰ ۸۳۸-۶



 ريسفتلا باتك- ۵ ۳۹۸

 نم ةذجر نه . اوت مل ثيح نم لا مانأف ) ىلاعت هلوقک « مهنمأم نم ممتا موج ردیسنس . سهاقتو

 هب 7 فوط . كجي كنغر . هتاف للا اهم ”رمتسا هب تكرف . امجورخ یم : اهاسرم نايأ . نونج

 اهلل او كاصالا و . ءافخالا نم ةيفخو « اف ةفيخو . نونيزي مهنر ي . دحاو وهو فئاط لاقيو « هل

 اليصأو ةرکب هوتک « برغلا ىلإ رهعلا نيبام وهو ليصأ

 ٩  لاقف 6 لاجر فارعالا ىلعو ١ ىلاعت هلوق ف فارءالاب دارملا ف فلتخا ( فارعالا ةروس ) هلوق

 اثانإ الو اروكذ اويا ةكئالملا نأب لكشتساو « رفاكلا نم نمؤملا او زم دوصا اب اواکو ةكئالم مث زاجم ىبأ نعو

 ىف ىطرقلا هركذ اذ.( نجلا نم لاجرب نوذوعي اوناك ) نجلا قح ىف هلوف لدم هن أب بيجأو , لاجر مه لاقي الف

 هلوق . کناللا فالخ , ثانالاو روكذلا مف لاقي نأ عنتع الف نودلاوتب نجلا نال «حضاوب سولو « ةركذتلا د

 نم ريرج نبا هلصو ( لالا اشيرو : سابع نا لا ) هلق . رذ ىبأ يذل ةلمسبلا تطقس ( میحرلا نمحرلا هللا من )

 ىف لاق امهقرف یدسلاو دهام قيرط نمو « الام لاق ( اشايرو ا) هلوق ىف سابع نا نع ةحلط ىنأ نب ىلع قيرط

 قيرط نمو < ميعنلاو شيءلاو سايللا شابرلا : لاق سابع نبأ نع رخآ هجو نهو ءلالا لاق 6 اثيرو 2 هلوق

 بصخلا اضرأ شايرلاو  ةراىلاو سابللا نم روظ ام شايرلا : ةديبع وبأ لاقو « شأعملا شايرلا : لاق ىنمجلا ديعم

 ؛ ورع وأو مصاع € اشایدو )أرق : ( هیبفت ) . ءاببنالا ثيداحأ لوأ ىف اذه نم ءیث مدقت دقو « شاملا ىف

 « هريغ قو » ینهمنکلاو یوما نع رذ وبأ داز ( ءاعدلا ىف نیدتعلا بح ال هنا ) هلو. ( اكيدو ) نوقابلاو

 وحن ءاج دقو , سابع نبا نع ءاطع نع حيرج نبا قیرط نم ريرج نبا جرخآ اذكو « هريغ ىف الو » یندنلا دنعو

 لوسر تهمس یا » لاقف وعدب هل انبا مس هنأ صاقو ىنأ نإ دعس ثيدح نم دواد وأو دحأ هچرخآ اعوفم اذه

 هللا دبع ثيدح نم هچام نبا اضيأ جرخأو . ةبآلا هذه ارقو « ءاعدلا ف نودتعي مرق نوكيس هما : لوب مب هللا

 أرقو لقي م نكسل , هوحن ركذف , تا نيك نع ضم لا رصقلا كلأسأ ف) ميلا : لوقي هل انبا عم هنأ لفغم نبا

 وأ ةيصعم بلطب وأ اعرش هلوصح ليحتسي ام بلطب وأ ةجاحلا قوف عفرلا ةدايزب عقب ءاعدلا ىف ءادتعالاو . ةبآلا

 باتک ىف كلذل درم قأیسو « رومأملا كرتو فلكل عجسلاک هنتهارک تدرو اماصوصخ ؛ رؤي مل امب وعدي

 . ءايبنآلا ثيداحأ ىف اممحرش مدقت ( ترجفنا تسجبنا . انمفر لبجلا انفتن ) هلق . ىلاعت هللا .اش نا تاوعدلا

 سابع نبا ريسف: نم هدعب امو هنأ مو رذ ىبأل اذك ( دجست نأ كعنم ام لوقب « دجسن ال نأ كعنم ام ) هلوق

 « ةديبع ی مالک اذه ناف باوصلا وهو « ملا كمثم ام هريغ لاتو » رذ ىبأ ريغاو . كلذکس يل و « هلبق ىذلاك

 نم ريدقتلاو ‹ لوقلا ىنعم انه عنملا نأ نییفوکساا ضفب نع ربرج نبا لقنو « ءايد:ألا ثيداحأ لوأ ىف مدقت دقو

 مث . ساجت ال نأ تاو «مقت ال نأ تيدان مهلوق ىف تلخد اک ال لبق نأ تلخدأو : لاق . دجسن ال نأ كل لات

 امو : لاق ؟ دجست ال نأ ىلع كلمحو دوجسلا نم كعنم ام : هريدقت انذح مالکسلا اذه ىف نأ رب رج نبا راتخا

 هضعب قرولا نافصخم قرولا نامي  ةئجلا قرو نم فاصخلا اذخأ نافهخم ) هلوق . هيلع قایسا ةلالدا فذح
 اًمفطو ) هلوق ىف سابغ نا نع نسح دانساب ريزج نبا یورو . راصتخاب نکل ةديبع ی اذک ( ضعب ىلإ

 لصالاب شاپ (۱)



 ىنأ نا قب رط نهو « اه ت ىلع نالعجيف ةا قرو نم ناذعأب "المج لاو 4 ةا قدو نم امہ اع نافصخ

 : لاق سابع نبا نع ريوج نإ دیعس قارط نمو ۰ برث) هد ک ناءقرب لا 4 نافص ( هلوق ٤ دهاجي نع حی

 هک ۱ فظ ة'اجلا ىف مدآ سا ناك : لاق ةءاتق قبرط نمو « هچولا اذه نم کاملا خو . نیلا قرو نم اذخآ

 : لاق هم نب بهو نع رازرد نب ور هک نع 4. ع نا قبرط نمد . اوس تدبو £4 طمشک ة رجلا نم لكأ ۳

 .ءايبنالا ثيداحأ ىف اذه نم ءىش مدقت دقو . رخالا ةروع ىر ال امهدحآ ناكف « رونلا ءاوحو مدآ سابل ناک
 اوکرادا ) هلق . دذ ىبأ ةاور ىف عقب لو« ةديبع ىف ۱ مالک وه ( اممجرف نع هب انک ام اوس ) هلق ۰ اضيأ

 یهو . ىهنا لادلا ىف ةمغدم ءاثلاو < عمتجا ىأ ءیث هيلع یل كرادت لاقب و 3 ةدمیع نآ مالک وه ( اوعمتجا

 حاتفلا ) هلوق ۰ اضيأ ءالملا نب وربع ىبأ نع تبورو شمعألا اب أرق دقو « اوکرادت لصالاو « روومجلا ةءارق
 انه هركذ هن أكو « ًابس ةررس ىف وه الو ةدرسلا ذه ىف عقي ل حاتفلاو « انه عفو اذك (ضقا اننیب حتفا « ىضاقلا
 سم ریخ ات و مدقت هيف عقو هلعاو ( قاب انموق نيبو اننيب حتفا ابر ال ةروسلا هذه ىف هلوق ریس ةطوت

 : رعاشلا لاق ؛ انموق نيبو اد محا ىأ € انموق نيبو انئيب حتا 3 هلرق ىف ةديبع وأ لاق دف « خاسنلا

 ىنغ کتحاتف نع ناف الوسر مصع ىنب غلبأ الأ

 سايع نبا نع ةداّتق نع قرط نم ر رج نبا یورو . اریثک یراخبلا لقي هثمو . همالک ىنا . ىضاقلا حاتفلا

 نمو . كحتافأ قلطنا : اهجوزل لوقت نزب ىذ تنب تعم یح ( اننیب حتفا ) هلوق یعم ام یردآ تشک ام : لاق

 ٠ هلثم امهريغو یدسلا و ةداتق قیرط نمو « اننيب ضقا ىأ ( انني حتفا ١ سابع نبا نع ةحلط ىبأ نب ىلع قيررط

 ثيداحأ لوأ ىف اضيأ مدقت ( خلا دحاو شيرلاو شايرلا ) لوق . قاخلا ءدب ىف مدقن ( لا نيح ىلا عاتمو ) هلوق
 وه یذلا هليج هليبق ) هلوق . سابللا شايرلاو شيرلا : لاق ىأ « ىتاسكلا قيرط نم رذنلا نبا هاورو « ءايبنألا

 نجلا : لاق 4 هليبق  هلوق ىف دما# نع حی نآ نبا قیرط نم ء رچ نبا یورو « ةديبع نآ مالک وه ( میثم

 7 مس اهدحاو اموس یمسآ ارك ة ادلاو ناسنالا قاشمو ) هلو . ىلا ,دب ىف مدقن دقو < ءانعم وهو « نيطايشااو

 ةو الا بقا يا 4 طايخلا مس ف 3 ىلاعت هلرق ف ةديبع وأ لاق ) هلما-] و هردو هانذآو هفو ها رخنمو هانيع یهو

 « ناسالا ماسم » خسنلا ضمب ىف عقوو . موس عمجاو مس ومف كلذ ريغ وأ نذآ وا فنأ وأ نيع نم بقث لکو

 امتدحاو 4 شاوغ مهقوف نمو 2 هلوق ىف ةديبع وبأ لاق ( هب اوشغ ام شاوغ ) هلو . هانعع یهو قاشم لدي

 . شارفلا ةئيهك مه دابا : لاق ىدسلا قيرط نم ريرج نبا یورو <« موقوف نم مهاطغف ماشغ ام یهو ةيشاغ

 . .فحللا : لاق شاوغ مهفوف نمو « شرفلا داملا : لاق بمک نب دم قیرط نمو . مهقوف نم مهاشغدإ شاوفلاو

 ' ىف ارسع اليلق ىأ : 4 ادكن الا جرخم ال ثبخ یذلاو ١ ىلاعت هلوق ىف ةديبع و لاق ( اليلق ادكذ ) هلو

 1 : رعاشلا لاف , ةدش

 ادکن اهفات تيطعأ تطعا ناو :تدعو نا دعولا رجنن ال

 ( میظح مرئاط ) هلوق ۰ حفني ال ىذلا ليلقلا ءىثلا دکشلا : لاق ىدسلا قيرط نم متاح نآ نبا یورو
 لاقيو ليسلا نم نافوط ) هلوق . مهيصن و ممظح : لاق ( هللا دنع مهرئاط اء] الأ ) لامت هلوق يف ةديبع وبأ لاق



Pieريسغقلا بالک - <  

 فاطآ نم ذوخأم هناك« عيرذلا غلابلا توملا نمو ليسلا نم نافوطلا : ةد بع وآ لاق ( نافرطلا ريثكلا تءودل
 .دحاو الف ناصقنلاو ناحجرلاک ردصم ره ليقو « ةنافرط هتدحاو نافوطا : شفخالا نعو . كالحلاب هم اذإ هب

 « كالحلا اوناخ ىح رطملا مهيلع لسرأ : لاق سابع نبا نه ةحلط یا نب ىلع قيرط نم رذاملا نا یورو ٠ هل
 « تولا نافوطلا » اعوفرم ةشئاه نع نيفيعض نيدانساب هيودرم نبا دنعو . اوداع مث عفرف هللا هدف یسوم | وتأف

 لمقلا ةديبه وأ لاق < ماللاو ةلمهملا حتفب ( محلا رافص هبش ) ميلا نوکسو ةلمهلا مغب ( نانخا لمقلا ) هلوق
 . قلا هدي ىف هلق ىذلا عم مدقت دقو ٠ ةنانح اهتدحاو نادرقلا نم برض نانملاو نانخلا وه برعلا دذع

 راغص وهو ففذع ةد-حوملاو ةلمبملا حتفب ابدلا لیقو « سوسلا ليق : اريك افالتخا لمقلا ريسفت ىف فاتخاو

 ةن اد لیقو « فورعلا لمقلا وه لءةو « رذلا رافص لیقو : رافص درس باود لیفو : بغارلا لاقو ؛ دارجلا

 فلو اف بح الو ةلبذسلا رکتف ةلبذسلا نم بلا صعب نأ هنأ نمو رحأ حانج اهل ریطاا نم رفصا

 کم شرعو « نوبي ىأ (نرشرمی اوناك امو إل یامت هلوق ىف ةدوبع وآ لاقو (ءانب شيرعو شورع) هلوق . كلذ
 لاق ( هدب ىف طقس دقف مدن نم لک . طقس ) هلو . ( تاشورعم ) ريسفت مان لا ةروس ىف مدقت دقز « اپمایخ
 مدقت دقو ؛ نالف دی ىف طقس ءىش نع رجمو مدن نم لكل لاقي (ممدنآ ىف طقس الو ) ىلامآ هلوق ىف ةديوع وأ
 سأت ؛ نزحأ : ىمآ ) هلوق . اضيأ ءاينالا تیداحا ىف مدقن ( نارسخ : رتم ) هلوق . ءاينالا ثيداحأ ىف
 . ادارطتسا اهركذ ةدئاملا ىف ةيناثلاو فارءلا ىف ىلوآلاو « امیج نينظفللا ريسفت كثيداحأ ىف مدقت ( نزحت

 ىأ ( اوفع ىتح ا) ىلامت هلرق ىف ةديبع وبأ لاق . مهلاوءأ ترثکو : رذ فأ ريغ داز ( اورثك ارفع ) هلوق

 : رعاشلا لاق . اوفع دقف اورثک اذ] هريغو موقو تابن لك كلذكو « اورثك

 موك محشلا تايفاغ قوسأب اتم فيسلا ضعن انكلو
 ىف مدقت (ةقرفتم ارشن ) هلوق . كلذب اورم ىتح ىأ € اوفع ىح  ةدانق نع رمعم نع قازرلا دبع لاقو

 اوشب مو امولزنپ ىأ € امف اوب م نأك ) ىلاعت هلوق ىف ةديبع وبأ لاق ( اوشيمي اونذی ) هلوق . قلا دب
 نع قازرلادمع لاقو . « موسرو ةنمد ىغم فرعتآ » رعاشلا لاق « یفغم اهندحاو راردلا یناغم مطوق هنمو ؛ اف

 ىف مدقت ( قح قیقح ) هلوق . او.ىنتي ل نأك وأ : اوديعي مل ناک یآ < امن اونغی | نأك ١ دات نع رمعم

 ةبهرلا نم وه < موبهرتساو ) ىلاعت هلوق ىف ةديبع وبأ لاق ( ةبهرلا نم موبهرتسا ) هلوق . ءايبنالا ثيداحأ
 ىنأ لوق وه (ليئارسإ ىب لئابق طايسألا ( هلوق 1 ءايبنالا یوداحآ ىف مدقت ( مقلت فقلت ) ىل . مونوخ یا

 دلو ىف طابسالاو . یبتنا ؟ سنجو ةليبق یا نم ىأ ؟ینآ لبس ىأ نم لوقت ٠ طبس اهدحاو : دازو ةديبع

 رجلا وهو كي رحتلاب طبسلا نم لوقو « عباتتلا وهو طبسلا نم هقاقتشاو « ليءامسإ دلو ىف لئابقلاک ب وقم
 .هلوق ۰ طبس تنب نبا لكل لبق مث « امهتيدذ راشتنال رقي هللا لور اطیس نيسحلاو نسحلا لیقو « فتا
 ةلاور ف انه مقوو « ةديبع نآ لوق وهو ءابن الا بیداحآ ىف مدقت (نوزواجتي مث نودعتی « تبسلا ف نودعي )

 هلوق ىف ةديبع وبأ لاق ( عراوش اعرش ) هلوق . ىعملاب وهو « زواجت دعب ازواج و نوزراجتي مث هلوق لدي رذ ىنأ

 هجو ىلع رهاظلا وهو « عداش عمج عراوشو عرشو . ىهتنا عراوش ىأ < طرش مهندس مو مجاتيح مهنأت ذا )
 موب مهناتيح مهنأت ذإ 0 هلوق ىف سابع نبا نص ةمركع نع لجر نع خرج نيا نو قاززلا دبع یورو . ءاملا



 ۳۰ (۱۳۷ ثيدحلا

 هلوق ىف ةديبع وبأ لاق ( ديدش سيئب ) هل ۰ اغوطبا اهدورظ مهتيذفأب حطینتف ان امس اضبب ىأ ( اعرش مهتبس

 ىف ةريثك تآارف اهبفو « ةروپشلا ةءارقلا ىه ةزمهلا رسكو هلوأ حتفب سيئبو « ديدش ىأ ( سيئب باذعب )
 ضرآلا ىلإ دلخآ هنكل و : ةديبع وبأ لاق (سعاقت و دعق : ضرالا ىلإ دلخأ ) عوق . اهب ليط ال ةذاشأاو دوهشملا
 ىلإ داخا : ةداثق نع رمعم نع قازرلا ديع یورو : بابشلا ءیلعب یآ دل نالث لاكي ابا و سعاقت و امهر ىأ

 : مهجردتسنس ) هلق ٠ ضرالا ىلا لیلا مزل ىنمملاف « مرزللا دالخإلا لصأو . یبتنا . ای:دلا ىلإ لام ضرالا
 ( مهجردتسنس ا) ىلاعت هلوق ىف ةديبع وبأ لاق (١وبنحي مل ثيح نم هللا مهتأف) ىلاعت هلوقک « مهتمأم نم مینان
 ةلزنم بيرقتلا جاردتسالا لصأو . یبتنا هريغي ىح هب فاعلتی تبح نمو لەي ال ثيح نم هينأي نأ جاردتسالا
 ام إل لات هلوق ىف ةديبع وبأ لاق ( نرنج نم : ةنج نم ) هلو . ةجرد ةجرد ىف ر دعاصلا نآل , جردلا نم ةلزنم
 فوذح ردقيف اذه ىلعر ( سانلار ةنجلا نم إل هلوقك نجلا ةنجلاب دارملا ليقو « نونج ىأ < ةنج نم مهحاصب
 نب ىلع قيرط نم یربطا یورو . اضيأ ةديبع یآ لوق وه ( اهجورخ ىم : اهاسم نايأ ) هلو . ةنج سم ىأ
 رمتسا هب ترف ز هلو . اپهایق : لاق ةداتق قإ رط نمو : اهانم ىأ ( اهاسرم ) هلوق ىف سابع نبا نع ةحلط نآ
 لوف وه ( كنفختسي كنغزتب ) هلوق . دذ يآ ةاور ىف انه عقب مر « ءایبنالا ثبداحأ ىف مدقت ( هتف للا ا
 ) دحاو وهو فئاط لاقيو < مل هب م فیط ( هلوق .دسقأ ىأ مهب ناطيشلا غزا هلوق هنم : دازو ةدبيع یا

 راغص ىلعو نونجلا نم برض ىلع قلب مللاو . یتا مأ ىأ 14 فئاط موسم اذا ر هلوق ىف ةديبع وبأ لاق

 لهآ نأب جتحاو ىلوألا و رج نبأ راتخاو « فيط أرق نم مهمو فئاط أرق نم مهنف ءارقلا فلتخا و « بوتذلا

 فئاطناو فيطلا نأ ةيب رعلا لهأ ضعب ىكح مث : لايخلا وهذ فيطلا امأو ةلزلا وأ بضفلا ىن هورسف لب وأتلا
 ىف ةديبع وبأ لاق ( نونيزي مهنودهي ) هلو . ناطیشلا نم ةلا فئاطلا : لاق سابع نبا نع دئسأو « دحاو ینمع
 ( ءافخالا نم ةفيخو « افوخ ةيفخو ) ل . رفكلاو ىغلا مه نويز ىأ ( ىغلا ف مودع مماوخاو 9 هلوق
 لاقو . ءاخلا ةرسکل واولا تیعذو افرع ىأ ( ةفیخو اعرضت كفن ىف كبد رکذاو  هلرق ىف ةديبع وأ لاق
 زوج هيف ءافخالا نم هلوقو ,رذنملا نبا هجرخأ ارس ىأ 4 ةيغخو اعرض کبر اوعدا 2 هلوق ىف جرج نبا

 ماظتنا دارأ هنأب انه ىذلا هجوبو « ىلالثاا نم قتشم ديزملا نآل ءافخلا نم فرصلا لهأ فرع ىف فررملاو
 ( اليصأو ةركب كلوتک برغلا ىلإ رصماا نيب ام وهو ليصأ اهد>او لاصالاو ) هلوق : دحاو ىنءم نم نيتفصلا
 سیل وب« مظع نزوب ليصأ امضعب فو نيتمضإ لصأ ةخسأ ىف طیض : نيتلا نا لاق « هظفلب اضیآ ةديبع ىلأ لوق وه

 عم نع قازرلا دبع لاقو . فاصملا مالك ىف حضاو وهو : تلق . حصي ليصأ عمج لاصالا نآ دیر را الإ نایب

 « عملا عمج وهف لاصآ لصالا عمجو لصالا دحاو ليصالا : سراف نبا لاقو . ىثعلا لاصالا : ةداتق نع
 ( اليصأو ةركب )ل هلوق هنمو ؛ ةليصأ عج لئاصألاو

 يم رک ۶ مک ۰. 5

 (نعب امو اهم رهظام شحا وفلا ىر مرح امن | ) سيصل - ١

 هللا یر نا دبع نع لئاو ىبأ نع» 6 نب ور نع همش ایم دح برج نب ناماس شو حس ۷

 “رح كل زن « هلا نم رخ دحأ ال : لاق « همقرو معن لاق ؟ هللا دبع نم اذه تعم تنأ : "تلق لاق . هنع



 ريسفتلا باتنک و ۳۰۲

 « هسفن حدم كل زلف هللا نم ةحدلا هيلإ بحآ ”لحأ الو « نط: امو اهنم رهظ ام شحاوفلا

 دوعسم نبأ ثر لوح هيف رکذ (ىزطإ امو ام روظ ام شحاوفلا یر مرح ام لق: لجو زء هللا لوق باب ) هلق

 لهأ نأ ريرج نبأ ىح دقو ¢ ديحوتلا باک ىف هحرش ىأيسو € شحاوفلا مرح كاذلف هللا نم ريغأ دحأ الو

 شحاوفلا رس دارملا : لاق ةداتف نع كلذ قاسو مودعلا ىلع اما نم م , شحاوفلاب دارملا ىف اوفلتخا ليوأتلا

 رسلا ىف أسأب انولاب نوري ال ةيلهاجلا ى اون: لات سابع نبا نع قاسو صاغ عون لع اپا نم مهم و 0 اهتينالعو

 حاکن ربظ ام : دهاجمو دیبج نب كيعس قد رط نه و ٠ ةينالعلاو يملا ىف انزلا هللأ مر 0 ةينالعلا ف هل وحبة و

 « عوفدع هريغو سابع نا نع ید ام سیلو : لاق لوآلا لوقلا ر رج نبا راتخا م . انزلا نطإ امو « تابمآلا

 لعأ هاو« مومعلا ىلع لخلا ىلوألا نكل و

 نكتو « ینارت نا لاق « كيلإ فن ىنرأ "بر لاق هر ”هملکو اتاقی یسوم ءاچ الو )اإ - ۲

 قافأ الف « امص یموم “رخو اكد ”هلعج لبحال هير ىلع الف. ینارت فوسف هناکم "رقتسا ناف لبجلا ىلإ "را

 ىنمعأ ینرآ : سابع با لاق . ( نینمزلا لر انأو كيلإ تبنت كن اسب لاق

 ی ردلتا ليهم ىبأ نم هيأ نع ینزالا ي نب ورع نع "نایفس اد قب و ن دع اشم بس ۳۸

 ۰ 5 ا 8 ا

 نم كباحا نم الجر نإ دمت اي :لاقو هبج و مطل دف ب یبثا ىلإ دوريا نم لجر ءاج د لاق هنع ها ضر

 نا « فا "لوسرای : لاق 1 هجر ”تداعل 1 : لاق « موعدذ ¢ "موعدا : لاق . یمجو مطل راصنالا

 یسوع انأ اذاف « يقي نم لو نوک اف « ةمايقلا موب نوقمصي "سائلا ناف« ءايبنألا نيب نم ینوریخت" ال : لاق

 روأعلا ةقصب یز مأ ىلبق قافأ ىردأ الف  شرملا مم وق نم ةمئاقب ذخآ

 فرأ : سايع نإ لاق . الا 14 كيلا رظزآ یر بر لاق هير هملکو انت اقبل یسوم ءاجاملو 3{ باب ( هلوق ۱

 لاق 6 كيلا رظنأ نرآ بر هلوق ىف ضابع نبا نع ةحلط ىلأ نب ىلع قيرط نم ريرج نبا هلصو . ( ىنطعأ
 . ( كيلا رظنأ قرأ بر ) لاق هيلا رظني نأ بحأ ىسو هللا ماك امل : لاق ىدسلا قيرط نم جرخأو . ىنطعأ

 لدب ىذلا ىنلا ديكأتل نا اولاقف ةلزتمملا نه اقلطم ىلادت هللا ةيؤر ةافن < یفارت نا إل ىلاعق هلوقب قلعت : ( ةلكت )

 . اينالا ةلاح ضخ نكلل اناس , هيف فاتمع تقولا ىف يمعتلا نأب ةنسلا لهأ باجأو . ديبأتلا ىلع ین نوكيف ال هيلع

 فالخ « قابلاب قابلا یرب نأ ةلاحتسا الف ةيقاب اجف نینمواا راصبأ نال ةرخآلا ىف زاجو « باطلا امف عقو ىلا -

 ىف نيئمؤالا ةيؤرلا هذه عوقوب ةبوينأ رايخالا ترتاوتو « یاافلاب قابلا ىر الف ةيناف امف ممراصرأ ناف ايندلا لاح

 باتکیف اذهل ديم ىتأيسو . قيفوتلا هقاب و ؛ ام نامبإلا بج وف اف ةلاحتسا الو « ةنجلا ىف ام مپمارکاب و ةرخآلا .

 ۰ ب ىنلا ىلإ دوبلا نه لجد ءاج ) هلوق ٠ € ةرظان ار ىلإ ةرضان ذئموي هوجو ) فنصلا مجرت ثيخ ديخوتلا

 ' رف فالو رثكالل اذک « ىرج مآ » هيف هلوقو « ءایبن الا ثيداحأ ىف فوتسم هحرش مدقت ثيدحلا (هيجو مطل دف



 ۴ ۱ ۱۹4۰ - 1۱۲۸ ثيدحلا

 مولا اذه ريغ و دوبشملا وهو « یزوج » لمتسلاو ىوحلا نع
۳/۹ 0 1 

 دیمس نع ثیرح نبورمع نع ركللا دبع نع ةبعش انثدح 0 - 41۳٩ + یزاسلاو “نما

 0 نيملا هافش اهؤامو « ن ًاکلا » لاف ےب ىبلا نع ديز نبا

 نم ءافش » هلوقو ‹ بطلا ىف هحرش یتأیسو 5 5

 ۰ ةرقیلا رسه ىف یولسلاو ناا حرش مدقتو « نيءلل ءافش » ىنممشكلا ةباور قو . نيملا عج و یا « نيعلا

 سم هديغ دنعو ‹ بونم ريغ رذ ىبأل عقو « لم اح و دائسالا لوأ ىف هارقو . هذه ريغ ىف رووكملا وهو

 ميهارإ نبا

 ال ء ضرألاو تاوامسلا كلم هل ىذلا ميج کسی لال وسر ىنإ “سالا اهيأ اي لق ) بیس - ۳
 4 نودتهت ا هومبئاو هنالكو اب ”نهؤي ىذلا ىألا ىنلا هلوسرو 1 اودماذ ¢ توو ی وه الإ ها

 رسم نب ۰ نب ”دياولا ای دح الو "نوراه نب و رج را دبع نب نابلس ان لع هللا 27 رج ك 14°

 ايأ ”ت تورج لاق یالوفتا سیرد] وأ یا خب لا و نا ديبع ۸ 0 ىنثادح لاق رز نب ءال نب ۵ا ع انث دح

 وبأ عيت ا ا رع هنع فارصن اف رم رکب ویآ بضغأف ةرواحم رو ركب ىبأ نيب تاک » لوقي مادر كلا

 لاقت دن للا رلوسر ىلإ ركب وا "لبفأف ۰ ۸و ف ا قلغأ 'يتح ¢ لعفي زا 1 هل را نأ ھا لبا

 « هنم ناک ام ىلع "ره مردنو لاق . “ساغ دقف اذه کبحاص امآ : بب نا لوسر لاقف  هادنع نو : ماد را وأ

 لا لوسر بضغو : ءادردلا لاق ۲ لا 2 ۳۹ لوسر ىلع صقو ىلا ىلإ ساجو ا ی "لیفان

 یل وكرات منآ له : هلْ لا لور لاقف ۰ را تنك انأل « ها لو سراي لاو : لوق رکب وب 1 لعجو 2

 وبأ لاقو تب ذک متل امیج >-4 هللا لوسر ىنإ سانلا اهمأ اي : تلف ی ؟ یبحاص یل گرا ماله « ىحاص

 ريانا قبم رماغ : هللا دبع وبألاق 2 تف دص : ركب

 « رو ركب نآ نیب ناکاف ءادردلا نآ ثريدح هيف رکذ (اهيمج ميل هللا لوسر ی سانلا ام . اي لق باب ) لوت

 بودنم ريغ عقو اذڪ < هللا دمع ىنثدح « دانسالا لوأ ىف هاوقو 5 ركب یآ اک فو تنه هح رش مده دقو

 یذابالکلا مزج كلذو« راح نب هللا دبع ىثدحو ىراخياا نع ىررفلا نو نكسلا نبا دنع عقوو شک الا دنع

 نو وه : : ليصالا لاق ل نجرا درب ابآ یکی ةفيفخلا ملا مضد دااب لمآلا وه اذه دامح نب هقا درگ و « ةفئاطو

 لبق تام  ظامفلا نه ناکو « هخويش ن» رياك ىف هكراش دقو : تلق . هدب نيب قروب ناكو « یراخباا ةذمالت
 نایاس و ۰ نيعمسو ثالث ةئس لق هو نیس و عسا هم تام « یراخ جرات و ف راجنغ لاقف اهدمز وأ نيمويسلا

 یدریلاو . نوللا ديدشتو ةدحواا م! ی ىببلا ومف نوراه نا ىس وه امآو. یراخب 00 ش نم قشمدلا وه نمحرلا دبع

 هل امو نیتامو نیرشء و عبرا ة ةئسإ تامو مویفلا نكس مث رهف مدق قوك « ءارلا نوكسو ةدحوملا مذإ رهو
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 قوس ساغ هللا كوع وا لاق ) هلوق ۰ عضو. اذه یوم ىراخبلا
 ركب ىأ بقاثم 5 اضرا هر مد ( ريخلاب

 ( ةطح اولوقو ) بیس - 5

 هللا ىذر .ةريره ابا مس هنأ هبنم نب ماه نع ربع ان ربخآ یاژرا دبع ان ربخآ ”قاحسإ شم - ۱

 € ک ایاطخ کل رف عح اولوقو اد بابا اوشدا) لیثارسا یہا ليق : لب هلا لوسر لاق » لوقب هنع

 ۱ « ةرعش ىف ةبح : اولاقو مههاتسأ ىلع نوفحزت اوادف « اولدبف

 اولضدا ليئارسإ ىنيل ليف ) هلوق 3 هيوهاد نبا لظنحلا مهاربإ نبا وه ( قتل ینادح . ةط> هلو باب ) هلوق

وقو ) هلوق ىفةداتق نع رمعم نع قازرلا دبع لاق ( ةطح اول وقو ادج بابلا
 ططخا ىأ : نسا لاق ) ةطح اول

 ةطود ارق نم ةءارقب قیا اذهو 6 ان اياطخ انع
ولا ارقو 6 ةلمع ىبأ نب مهاربإ ةءارق یهو « بصالاب

 عفرلاب ر

 « ةياكسحلا ىلع عفرلاف « ةيفيكلا هذه ىلع اولوقي نأ !امرمأ لیقو « ةطح انآ ىأ فوذح ادتبل رخ هنأ ىلع

هل وةك تابثلا ينعم یطعا توفر ليقو 6 ةياكجلا ةكرح بصنلا عنم او 6 لوقا ب بصأ لع ف فو
 ¢ مالس 

جلاك طملا نم هتل مدا یه : ليقذ ةماکساا هذه ینعم ف فاتخاو
 : رعاشلا لاق کف والا یه ليقو . ةسل

 ادوففم هدبع بنذ اهب 4 الا ريص ىتلا ةطجلاب زا

ه لبق : لاق هريغو سابع نا نع متاع ىبأ نإ یورو. اب | ودیمآ ااو « اهانعم ىردي ال ليقو
 اولوق م

 ريدقتلا ) مث ليق ىذلا ريغ الوق او اظ نءذلا لدبف لاعت و هل احب هلوقو . اوريغ ىأ ) اولدبف ( هل . ةرقعم

مه لف ىذلا ريغ الوق مه ليق ىذلاب اودلظ نذلا لديف
 اولغدف ( هلو . لا یعم لدب نم نركي نأ لمتحم و ۰ 

 اذك (ةرعش 3 ةيح : اولاوو مرهاتسأ ىلع نوفحز
 نيدحفب ةروكذملا نسحلا ةادرى اذكو شک الا

iىممشكلاو  

 اولاق وأ ءةظح لدب ةلطنح !ولاقو فحزا اب دوجسلا | ولدیف « ةطح محو قبو ىلاعت هلل ًارکش مهئاهتنا دنع دوجسا اب

 دوم نبا نع ةرع نع یدساا قب رط نم اما یورو . ةريعش ىف ةبح اف اودازو ةطح
 ۰ اس یلم اولاق ۲ لاق

 زوج ال اهظفلب ديما اذإ ةصوصاملا لارقألا نأ هنم لس و « ءادوس ةريعش امف ةيوق ءارمح ةطاح ةيب رعلاب یهو

 ف ادق كلذ نوك نآ ىغبلا و « امم ةعرفتم یه لب یعلاب ةباورلا ةلأسم هذه تسيأو . ىنءملا قفاو ولو اهريغت

 هيلع لو همالكف قلطأ نمو « هنم ديالو هظفاب ديعتلا عقيال نأ طرشلا ىف داز ىنعأ ء زاوجلا

 ۱ ۱ ی ی
 فر رعاا ؛ فرعلا 4 نياعاجلا نع ضرعاو رفرعلاب هاو وفملا ذخ ) تيب 8

eتبا نأ ۹ ها 7 مر و و ع “دا ی ۳ 1 را  

EYس نا هبتع نب رلبع نب هللا دیع ی ربخا لاق ی ره زا نع بیعش ان لح نام وب انعم  

 رفنلا نم ناکو « سيق نب ”رحلا هيخأ نبا ىلع لر ةفيذح نب نصح ن "وی مدق » لاق امهمع هللا یضر سابع

 1 0 2 و 5 سس ۰ ۳ ۳ 2 3 ۰

 : هيخأ نبال ةنييع لاقف . تابش وأ اوناك ”الوبك هترواشمو رع سلا ”باصأ ء'“رقلا ناکو « ره مهين دي نذل

 "نذأاتساف سابع یا لاق . هيلع كل ”نذأتسأس : لاق , هيلع ىل نذآداف «ريمألا اذه دنع هجو كل ىخأ "نا اپ



 ۳.۵ ۱۹44 - 1۲ ثيدحلا

 اننيي کے الو « لار انيطمت ام اوف ؛ باطملا نبا اي "یه : لاق هيلع لخد اف« رع هل نذأف « ةئييمل ملا

 "راو « وفملا د١ لَم هيببا لاق یلعت هللا نإ «نينءؤللا ریمآ اي : را هل لاقف ءهب ام یتحارع بضدف . لدعلاب

 فاقو ناکو « هيلع اهالت نیح هرم اهزواج ام او . نيلهاجلا نم اذه "ناو ( نيلهاجلا نع ض رعأو « فرءلاب

 ا باتک دنع
 [ ۷۲۸۲ : یف هفرط ٤1٤٩ ثيدحلا]

 و

 رمأو وفملا لخ 0 رپ لا ۸ نا دع نع هيأ نع ماشه نع مکر انثدح ی یم — ۳

 سالا قالخأ ىف الإ ا لزنأ ام : لاق ( فرا
 [ 4544 ىف : هنرظ - ۱:۳ ثيدحلا ]

 صا » لاق ريب الا ْن نا دبع نع هيبأ نع ماشه لاق اسا وأ انك دح دارت ی نا لع لاقو — 6

 لاق اک وأ « سانلا قالخأ نم وفعلا خام نأ & هيي نا

 قازرلا دبع هلصو ( فورماا : فرعلا ( نيلهاجلا نغ ضرعأو فرعلاب ىمأو وفعلا ذخ إل باب ) هلو
 رع ثيدح ىف لوق ۰ ةدانقو یدسلا قیرط نم یربطلا هجرخآ اذکو « اذهب هيبأ نع ةورع نب ماشه قیرط نم
 نيتدحوبو هل رآ حتفب یبمدکلا ةءاور قو « شک آلا نون فلألا دعبو ةدحوملا دیدشت و هلوأ مطب ( انابش وأ
 یح لاقف نكسلا نا هبسأ ( ىع ىنثدح ) هلق . ماصتعالا باتک ىف ثيدحلا اذه حرش ىتأيسو « ةفيفخ لوالا
 نع) هلوق . یتسلا لاق ام هبشألاو امهنم دحاو نع جرخ الو ؛ رفعج نب یح لاقف ىلمتسملا هبسنو یفوم نبا

 اذیک (سانلا قالخأ ىالإ ( هالا هذو ىأ ) هللا لزنأ ام) هلو . هللا ديع وه رييزلا ناو « ةورع نبا وه ) ماشه

 نبا هجرخأ اذكو « سانلا قالخأ ىف الإ ةيآلا هذه هقا لزنأ ام ١ ظفلب هيبأ نع عيكو نبا نع رب رج نبا هجرخأ

 لاقو) لو . هوحن ديبزلا نب هللا دبع نع نایک نب بهو قيرط نم اضيأ ريرج نإ جرخأو ۰ عیکو نع ةبيش ىنأ
 ةدرب ىلأ نب فسوي نب دارب ن ماع نب هللا دبع وهو « هدج مسا دارب و « ءارلا ليقثتو ةدحومب ( دار, نب هللا دبع
 قالخأ نم ونملا ذخأي نأ هيبن هلا سا ) هلو . عضوملا اذه ىوس ىراخبلا ىف هل ام « یرمشالا ىسوم ىبأ نبا

 نع نايلس نب ةدمع میعباتو « هنع انركذ نم هلصوف ؛ ثيدحلا اذه ىف ماشه نع فلتخا دقو ( لاق اک وأ « نانلا
 علم نب دامحو دانزلا ىبأ نباو رمعم مهفلاخو ؛ ليعامسالا دنع ماشه نع ىرافطلاو ريرج نبا دنع ماشه

 هجرخأ ديبزلا نا نع ناسيك نب بهو نع ماشه نع ةبواعم وبأ لاقو ؛ افوقوم هلوف نم هيبأ نع ةورع نب ماشه

 ٠ ةذاش یهو ىناربطااو رازلا هجرخأ رع نبا نع هيبأ نغ ماشه نع رمع نب هللا ديبع لاقو « هنع روصنم نب دیمس

 هو اضيأ :ذاشف ةيواعم یا ةياور امأو ٠ هب ودم نا دنع ةثئاع نع هيب نع ماشه نع ةيلس نبا داح اور اذکو

 موكل ةلوبقم اههفااغ نم ةدايز نآب ةحوجرف هعبات نمو رمعم ةياور امآ و « ناخيش هيف ماشحل نوكي نأ لايتحا
 رب رج نبا ىورف سابع نبا كلذ ىف فلاغو ۰ دهاج بهذ ةيألا ريسفت نم ريبزلا نأ هيلا بهذ ام لاو « اظافح
 لبق كلذ ناكو . لضف ام ىأ مهلاومأ نم كل اذع ام ذخ یعی « وفعلا ذخ د لاق هنع ةحلط ین ىلع قيرط نم

 یرابا من ۰ ۸ ج ٩ -م



 ريسفتلا باتک ۔ 1 ۳۰۹

 حجرو « ةديبع وبأو ءاطعو كاحضلا لاق هوحنب و « ةاكرلا ةبآ اهتخسن : دازو ىدسلا لاق كلذب و « ةاكرلا ضرف ۱

 , امم قالخالا مراكمل عمجأ ة ةنآ نآرقلا ف سيل : لاقو قداصلا رفعج نع یورو . هل جتحاو ؛ لوألا ريرج نبا

 صاآلا اهئمو ةکسا ةيلقعلاف « ةبيضغو ةيورشو ةيلقع : ةيناس الا ىوقلا بسعم ةيالث قالخالا نأب ٠ ورجو و ۱

 یرطلا یورو .نیلها+ا نع ضارعالاممو ةع اجشلا ةيبضضلاو « فعلا ذخأ اهنمو ةفملا ةب هوش و ‹ فورمملاب
 ال لاقف لیرج لاس (فرعلاب سأ و وفعلا ذغ) تلذ/ ا و هريغو واج ثردح نم الوصوم ةيودم ناو السم

 تا كمرح نم ىطعتو ۰: كيلا نع لسا نأ كرما كبر نإ : : لاقف عجر مث هلأسأ ۴

 .لافنألا ة ةروس - ۸

 ١ - کنب تاذاوحلصأر ۳1 اوقاف لوح راو ۾ ن 3 املا لف لافنالا نع كتولأ 2 هلوق اإ €)

 ةيطع "لا : لاقي . ”برحلا عع : ةداقك لاق . نقل لا : سابع نبا لاق

 نب ديعس نع رش وبأ انربخأ یه اأ نایلس نب ”ديمس انث دح ميحرلا دبع نب "دم ترص - 6
 نيفدرم . لا ةكوشلا . « ردب ىف تلزن : لاق . لافنألا 6 روس : ام هللا ىضر سابع نال تاق » لاق ريبج

 . هم هکر یف . ملا قوذ نم اذه سولو ٠ اوبرجو اورشاب اوقوذ . یدمب ءاج یتقدرأو ینقدر ٠ جوف دعب اوف

 مهسیاصا لاغدإ هاکسم : دهاجم لاقو . باغي نمی دحاو مالسلاو سا ۲ سا : 1 یط اون نا و2 شورش

 كويل ك وتشيل . ريفصلا ةیدنصتو . مههاوفأ ىف

 لافنالا سابع نبا لاق ) لوق ٠ دذ ىنأ ريغل ةلمسبلا تطقس ( ميحرلا نحرلا هللا 1 - لافنالا ةدو- ) هلوق
 ب هللا لوسرل تناك« مئاغملا لافنالا د لاق سارع نبا نع ةحلط نآ نب ىلع قبرط نم مث ىنأ نبا هلصو ( مئاغملا

 نع هم ء نع دنه ىنأ ن دواد قير ط نم نارح نب او یاساو دراد وأ یورو 4 د امف دحال سيل ةصلاخ

 نع كن ولأ ) تلف ثيدحلا ٠ اذک هلف اذک حنص نم : قلب هلل لوسد لاف زدب موب ناک اب » لاق سابع نا

 ليللا نمو 0 هلوق ىف ةدعبع وأ لا دقو . هرک ذف « لاقي » نس لا ور ىف لاق ( ةيطع 2 )هلو ۰ ( لافنالا

 یآ ( ملال اوحنج ناو إل لوق ىف ةديبع وبأ لاق (اودط اوحنج ناو ) هل ٠ . ةمينغ ىأ ( كل ةلفا ه دجهتف

 ىف مدقت دقو ء هدحو رذ یال اذه تبث ( دحاو مالسلاو لسلاو لسلا ) را . حاصلا اوباطو ةلاسا ىلا او هجر

 ىتح ىرسأ هل نوکی نأ ین ناك ام 01 هلو ىف ةديبع وأ لاق . باند ىأ ( نخب ) 48 ٠ ءاساا ةروس ريسفت

 دبع هلصو (میها وفا یف مهعباصأ م طاخدا ءاکم : دهاجم لاف وز هو . بلغب و غلاي یا نخی ( ضدالا ىف نخی

 . كلذک اضيأ دی نب دبع هلص و ( ريفصلا ةيدصتو ) هلوق . دهاج نع حین : ىبأ نبا قیرط نم یاب رفلاو ديمح نبا

 ىبايرفلا لاق دقو« ىلوأ وهو هبقعب هريغ دنعو « هلبق ىذلا نع ايخارتم رذ ىفأ ةاور ىف اذه عقو : : ( هيبلت )

 مہ باص م طاضدإ : لاق (ءاکم الإ تیبلا دنع مہنالص ناك امو )ل لوت ىف دهاج نع حین بأ نبأ نع ٠ ءاقرو انثدح د

 فک لا قفص ةيدصتلاو ریفصلا ءاكملا : ةع وبأ لاقو « هنالص دمحم ىلع نرطلخم « ريؤصلا ةيدصتو مبهارفآ ىف
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 هلوق ٠ . داملا ق مدقت ( برملا کر ةداتق لاقو) هلوق٠ aa ثیدح نم ه رد رم نبأ هلصوو

 زاج 4 ۳ نوكن ةكوشلا هتاذ ريغ نأ نودوتو  هاوق ىف ةديبع وأ لأق ءرذ ىلأ ريغل تدين ( دحلا کوش كا )

 ءاج یفدرأ و یاد لاقي « جوف دعب اجوف نيفدم ) هلوق . مدح ىأ نالف یا ةكوش دشآ ام لاقي دا ةكوشلا

 موهضعل و « ميابق موق دعب اوءاج ىأ اوفدرأ نم نيلعاف لاذلا رک € نیفد ص 2 هلوق ىف ةديبع وأ لاقو ( یدمب

 ةءارقو . یہ مهلبت نم دعب نم هلأ میفدرآ نم وهف لادلا حب أرق نمو : ناتل اهو یدءهب ءاج ىفدر لوقي

 ( هعمجي هري ) هل . اندعب نوئيحي یآ انث وقدر نالف ونب : شفخالا لاقو . ابحتفب عفانو لادلا رسكإ دوپلبا
 ةديبغ ىفأ لوق وه ( قرف درش ) هلوق ٠ شضعإ قوف هضعل هعمجمأ ىأ 4 اميج 42 ريف 3 هلوق ىف ةديبع وبأ لاق

 قاربطلاو دحأ یورو ؛ هنع ءاطع نع رج نبا قيرط نم متاح ىبأ نبا هلصو ( كوسبحي كوتبثيل ) ) 48 3 اضيأ

 هلو ۰ شیدا « قائولاب هوتيثأن دمي حبصأ اذا : مهضعب لاقف شيرق ترواشت » لاق سابع نا ثيدح نم

 نوتوذیال) ىلاعت هلوق همیظن و , اضيأ ةديبع نأ لوق وه ( مفلا قوذ نم اذه سیا و : اورجو اورشاب اوقوذ)

 « رذ ىنأ دنع ريسافتلا هذه رخآ ىف ثيدحلا اذه ته اذک ( ميحرلا دبع ن دمي ىنئدح ) هلوق ٠ ( توملا امف
 0 رشح ة ةروس ریس ىف اذه نم ماب قاس وكذملا ثر لولو . لبس هما بطخلاو اانا ق هريغ دنع تا و

 یزاذلا ىف اضيأ هنم فرط مدقت دقو « كانه هحرش قأیو
 ( نوا ال نیذل كلا ملا هللا دع باواذلا ارش "نا ) يصاب ۳ 00 5 ۱

 "رش نإ ر) سابع نبا ٍنع دهاجم نع حيج ىلأ نبا نع هاقرو انن دح فسوب نب دمع اشزو - 5
 رادلا دبع ىب نم رفن م : لاق ( نولقبب ال نيذلا کسب معلا هللا دنع باو لا

 اور قو « رادلا دع ىب نم رفت مه : لاق سام نأ 5 دفاع شما لح هيف ركذ ) باودلا رش نأ ) هلوق

 مث « قلا نومیقپ الو حيجت ىبأ نا نع دابع نب لیش قيرط نم ىرج نبا داز « رفن ىف تلزن » ىليعامسالا
 E قلا نوبت الا 4 نولفمي ال هلو رق ىف دهم نع حی ىنأ نبا ,زع ءاقرو قيرط نم دروآ

 رادلا دع یب نم رفت ما سابع

 لوح 1 نا اوا کی ام كاعد اذإ ولوسرلاو اوییجتسا اونمآ نا اهل أ اي ) سی - ۲

 مخلص ا ی ۱ 2 ویا | وویجتسا ورع هيلإ 46 ۳ ¢ ۶ فو و را نيب

 ۳ ۳ 5 لا مام / ماكل م س

EVمام نبأ صفح و نہ را روع زب لو ربا 8 همش ان لح حور ال ربحا لاك قاحسإ کر ص -<  

 ی> رز هنآ 0 3 هللا "لوسر 18 ۸ ا "تنك PB لاق ةزع هللا ىكر ىلعلا نا دهم فأ ن لك ثغر

 ادا رلوسرااو ل هلل اوییدتسا اونمآ نيذلا اهم 4 ۳ )ل 1 لقي 1 ؟ أت تا 2: ام : لاقف ها م ”تيلص

 « جرخيل دلو ۰ هلا لورا بهذ ٠ 7 ارا “لبق نآر ها ىف ة e “طو كن 2عال : لاق میاد

 باصسأ نم " الحر فس ابآ عم ًاصقح مس نه را دبع نب 5502 نو زنش ا كوع دام ل 0 "ترک ذف



 ريسفتلا باتك و ۱ ۳۰ ۸

 « ىلا مسبسلا « نيملاملا "بر رف دا یه » لاقر اذهب مات "وبلا
 وبأ لاق ( کحلصب ال : کیی ال . اوبیجا : اوبیجتسا . لوسرالو هلل اوبيجتسا اونمآ نيذلا اهأ ای ) هلوق

 6 عیب امل ) هلوقو ؛ ىنممي هتبجتساو هل ببجتسا لاقي « هلل اوبيجأ یا € هلل اوبیجتنا ا) ىلاعت هلوق ىف ةديبع

 ملوسرلاو هلل اویاجتسا نيذلا ) ىلاعت هلوق ىف اذه نم ءىث نارمع لآ ىف مدقت دقو . یبتنا كحلصيو مكيدبي امل یا

 ذاعم نبا وه ( ذاعم لاقو) هلق . ةحتافلا ريسفت ىف ثيدحلا حرش مدقن دقو « ةيوهار نبا وه ( یخ یئدح ) هلو

 هيف عقو ام هداريا ةدئاقو ؛ هيبأ نع ذاعم نب هللا ديبع نع هدنسم ىف نايفس نب نسحلا هلصو دقو « ىرضبلا ىربنعلا .

 ۱ للملا نب ديعس ىبأ نم هعايسإ صفح حييرصق نم

 انا وأ « ءامسلا نم ةراجح ایه "رطمأف كدنع نم قلا وه اذه ناك نإ مپلا اولاق ذإو ) بيسسإب - ۳
 ىلاعت هلو وهو « یا برعلا هینسنو ؛ اباذع الإ نآرقلا ىف ارم هللا 'ىمس ام : ةو نبا لاق ٠ < ملأ باذب هس ۸ ١

 € اوطتف ام دعب نم ثيفلا لري ىذلا وهو)
 0 2 01 3 3 ۳ ۱ م 71

 دید رک نا وه ديجلا دبع نع ةبعش انث لح ی ان دح ذاعم ن لا هری انئدح دحأ 7 بس 4

 دنع نم قلا وه اذه ناک نا مماا) لبج وبأ لاق » هنع فا یفر كلام نب س نأ حمس -"یدای زا بحاص

 ناکامو « مهيف تنو مهم: ذیل هللا ناك امو ) تا زی 4 مبا ٍباذبب انا وأ . ءامسلا نم ةراجح انيلع 'رطمأف

 ألا € مارحلا دجسلا نه ن مو فا مه ذعب ال نأ م امو . نورفنتسیآ مو موتذعم للا

 [ 414٩ : ىف هفرط - 414۸ ثيدحلا ]

 قاسو « رذ ی ال اذدك ( ةبالا ( رطمأف كدنع نم قلا وه اذه ناك نا ملا اولاق ذاو ) هلوق باب ) هلوق

 : لاق هنع یوزخنا نمحرلا دبه نب دیعس ةياور ةنبيع نبا ريسفت ىف اذنك ( حلا ةنييع نبا لاق ) لوق . ةالا هريغ

 هلوق ىف نآرقلا ىف ثيغلا یعع رظملا دوروب ةنيبع نبأ مالک بقع دقو « قسع مح ريسفت ىف عقو اذك ( ثيغلا

 لجرلاو بوثلل هنم لصاحلا للبلا هب ىذأتلا ىتعمو « امطق ثيفغلا انه هب دارملاو 4 رطم نم یذآ 5 ناك نا ) ىلاعت

 ءاضيأ رظز هيفو . ترطم وهف هجرلا نم ناک ناو  تطمآ وهف باذعلا نم ناك نا : ةديبع ۳ لاقو ‹ كلذ ريغو

 دحأ ىخأ رضنلا 4 دمت نع اذه بقع هتل روكذملا ثيدحلا ىراخيلا ىور دقو < ىدوب اسلا باهولا دع نبا

 نم ایه و : تلق . روباسين مدق اذا امهدع نوکلا رثکب و امملع لزتر ناك یراخبلا نآ یغلب : ماحلا لاق « اذه

 امرخرش نع هل ثيدحلا اذه لسم جرخأدقو . هخوش ضعل قوهو راش ناو یراعیلا ةذمالت نم هربغو لسم هقيط

 دانسالا اذه ف لزنف 0 ىراخبلا خوش نم یلعسولا ةقيطلا نم روك ذلا ذاعم نب هلأ لیمو < ةسفن ذاعم ن هللا ريع

 ابآ یتکی رضنلا نب دمخأ : ركام لا لاق ؛ ةبعش نيبو هنيب ةدحاو ةطساوب ةبمش باعصأ نع ريش كلا هدنع نآل نيتجرد



 ۳۰۵ (۱۵۰ - 11:۸ تیدفا

 یداخیلا یور دقو . عضوملا اذه ىوس هرخ ال الو یراخبلا ىف هل سیل و . ینا ثيدحلا ناكرأ نم ناكو لضفلا

 < ريغص یعبات رائيد نب ديلا دبع وه ( ىدايزلا بحاض ديلا دبع نع ( هلوق ٠ هيسن و ريغصلا خراتلا ىف دجا نع

 عقوو « یر يأ لاد 9 م ةنكاس ةرف اتم م < ةل_هوملا لادلا رکو ءارلا نکن فاكلا مذعإ ديدرك نبا هل لا و

 : لبج وا لاق) هڵوق نايفس نآ نبا هل لاشي ىنذلا دايز دلو نم هيلا بس ىذلا ۳۳ 2 خسفلا صضعب ف كلذک

 نوفابلا ىضرو هب ادر هلعلف ا ىلإ بسن لوقلا اذه ناك ناو « كلذ لئاقلا هنأ ىف رهاظ ( خلا اذه ناكنا ملا

 لامت هللا لزأاف : لاق ثراحلا نب رضنلا وه كلذ لئافلا نأ سامع نبأ قبرط نم قارطلا ىور دقو « مهلا ب بساف

 ان کی نأ لامتحال حيجصلا ام كلذ قانب الو , یدسلاو ءاطعو دهاب لاق اذكو ( عقاو باذعب لئاس لاس إل
 نم ريرج نبا یورو . اهاهجو ةمالا هذه ةبفس كلذ لاق : لاق ةدانق نعو . ىلوأ لبج ىنأ ىلإ هتبس نکل و « هالاق
 مجذعم هللا ناك امو ) هللا لزاف موللا كنارفغ اولاقف اومدن ما ا مث كلذ الت مهنآ نامود نب ديزي قيرط

 (نورفغتسي مو هلوق ىنعم نأ سابع نبا نه ةحلط ىبَأ نب ىلع قيرط نم متاح ىنأ نبا یورو (نورفغتسي مو
 كلام وبأو كاحضلا هلاق « نينمؤملا نم ذدنيح مرپظا نيب ناك نم دارلا ليقو « نمؤيس هنأ هللا نم هل قيس نم ىأ

 هللا ناکامو ) یلامت هللا لزنأف « کب لب هللا لوسر ناكد لاق ىزبأ نبا قیرط نم ىربطلا هجرخأ ام هديؤيو

 € مارحلا دجسملا نع نودصي مو هللا مجذمیال نآ مه امو ) هللا لر اوجرخ انف نورغكي ه4 نیلسلا

 لاق هعفر ىموم ىأ ثيدح نم ىذمرتلا یورو . ىلاعت هللا مدعو ىذلا باذءلا وهف کم حتف ىف هللا نذأف الا

 لوألا لوقلا ىرةيوهو « راففتسالا مهيف تكرت تيضم اذاف » لاق . ةبالا هذه ركذف « نينامأ یتمآ ىلع هللا لزنأ »

 مب راع و نيدلسملا ةدناعم ىف اوغلابو مهم عقو ام ىلع مدنلا اوکرت امل م لح باذملا نآ و . ىلوأ هيلع لجلاو
 عا هللأو « مارا دجسملا نع مثدصو

 ۱ ك و ا
 34 نورفغتس مو ek لەم ا ناك امو ¢ مهما تناو مه دميل 41 ناكامو ) هس اپ < 1

 بحاص ديجلا دبع نع ةبمش ايثدح ىبأ انثدح ذامُ نب هللا دبع اندح رضللا نب د شم - ۹
 ةراحح انياع 'رطمأف كدنع نم ىجا وهاڏه ناك نإ" مهلا إل لہ وبأ لاق 2 كلام نب سنا مم مس "یداپ را

 مو ۳ 007 شا ناك امو ¢ e "تأو مهب زا 41 ناکامو )ل تل“ زنق ( ملأ با ذعب ايدها وأ ءاهملا < ف

 « ةيالا € مارحلا دجسلا نع نوصي مو هللا مهم ذمي ال نأ مهلامو . نورفنتسب
 هلبق ىذلا ىف هحرش مدقت ( مهيف تنأو مه.ذعيل هللا ناکامو هلوق باب ) هلوق

 4 ل هلك نيدلا نوکیو ةنتف_نوکت ال یتح مولناقو ) باپ - و

 ريكب نع ورم ن ركب نع ويح انث لح يح نب هللا دبع انثدح زيزملا دبع نب نسحلا شم - ۰

 هباتک ىف للا ركذام ”عمست الأ « نمحرلا دبع ابأ اي : لاقف هءاج "الجر نأ امهنع هللا ىضر رم نبا نع » عفا نع



“e ۳۱ ۰ريسفتلا باتك ب  

 : لاقف ؟ هباتک ىف هللا رکذ اک تان ال نأ كمنع اف ؛ ةيألا رخآ ىلإ € اولعتا نینمولا نم ناتفلاط ناو )

 انمؤم لتقي نمو ر) ىلاعت هللا لوقي ىتلا ةيآلا هذرم ریعآ نأ نم "ىلإ بعا لئافأ الو ةبآلا هذ ريعأ یا نبا اي

 دمع ىلع انلف دق : رع نبا لاق © فدا نوكست ال یتح مولتاقو ) لوقي للا "ناف : لاق . اهرخآ ىلإ € !دمعتم

 رنک ىتح « هوةثوي امإو « هرلنق امإ : هنيد ىف "نتفی "لجرلا ناكف ءالينق مالسإلا ناك ذإ تل لا لور

 ىف ىلوق ام : رع نبا لاق ؟ نانعو ىلع ىف كلوق اف : لاق ديرب ايف هقفاوبال هنأ ىأر اهلف . ةتف نكست ملف مالسالا

 اش لا لودر مع ناف ىلع امأو « هنع وفم نأ مته رك « هنم افع دق هللا ناکسف نام امأ ؟ نايثءر له

 « نورت ثيح ههنب وأ "هقنبا هذهو  هدهب راشأو - هبعخو
 ا

 ْن لوک ىلا دج لاق 7 ری هر و أ ناي الح را ان رج سنو ی د حا شی - 4١

 یراب لهو : لاقف ؟ هیتلا رلاتق ىف ىر فيك :” لجر اقف « ۳ "با - الا وأ - ی جرخ » ل ريجج

 « کالا ىلع کسااتقک ساو « ةنتف ماع لوخالا ناكو < ؛ نیک شال لئاقي 00 دع ناك ؟ ةنيفلا ام

 انثدح ) هلق ۰ رذىبأ ريغل « باب ٠ طقس ( هلل هك نيدلا نوكيو ةنتف نوک ال ىتح مولتاقو باب ) هلوق
 ریت قو اذه لمسا وب هنع یور نکل و ىراخيلا ۱ كردأ ءقودص ی اا یگن یمآ ربا وه ( یح نإ هللا دمع

 رب نبا نع ) هلو . ةرقبلا ةروس ري هت ىف دانسالا ةيقب لاح لإ ةراشالا ىسدقت دقو « طقف حافل : ةروس

 ؛ ا بحاص نايح وه لئاسلا نأ نه روصنم نب ديس حرخأ ام ةرقبلا ةروس ريسمت ىف مدقت ( هءاج الجر
 الوق هذه دعب ىلا قیراعا ىف رث ذاسو : قرزالا نب عفان ليقو شاح نب مثيلا هنآ هدناوت ف داجالا ركب وأ یورو

 مدقت دقو ةدئاز « ال  (لئاقث ال نأ كمنع اف ) ها . ةصقلا تددمت وأ « ةعاج كلذ نم نيلئاسلا لعلو « رخآ

 ةليقث ةيناتحت و ةلمبع ( ديعأ ) هلق . ( دجست الأ كەلم ام  هلوق دنع فارعالا ةروس ریسفآ ىف هريرقت

 « امهف ءارلا دیدشنو ةيئاقوفلا ةانثاا فیفخ و ةمجعملا نيذلا نوکسو ةزمهأ حتی هريغل و « نیعضواا ىف یمش

 قلعت ايف لاتفلا كرت یرب ره نا ناکو هتعاط دقتمي یذلا مامالا فااخ نم لاتق ىر ناك لئاسلا نأ لصاحلاو

 اذک ( هوقث و امإ م هول امإ هنيد ف نتفي لجرلا ناف ( هلو . نتفلا باتک ىف كلذل هل م اسو « كلملاب

 تسيل و ةيطرشلا ىه مزجت ىتلا « امإ » نأل امهيف نونلا تابثاب باوصلا نأو طلغ هنأب حارشلا ضعب معرف شک الل

 ىف مزاج الو بصان ريغب فذ دق نونلا نأب شكلا ةياور تبجوو ۱ رذ ىنأ ةباور یهو : تلق . ةيطرش انه

 اف م هلوق امأو . كانه هيف لوقلا یضم دقو « هولتقت ام و هوب ذه ام » ظفاب ةرقبلا ریست ىف مدقت و ۰ ةريهش ةغل

 درف « ايلعو نايثع نواح و نيخ.شلا نولوت أون اك مهناف «جداوخا نم ناک لث الا نأ دی ژیف « نايثعو لع ىف كلوف

 ىلاعت هناف دحأ موي رارغلا نم نايثع ۾ اوا اع راذتءالاو هلع ى لا نم امهتلزنمو امجةانم ركذ ربع نا ةيله

 دحأ موب رف هنأو نام نع رع نال لئا لا لاوس نائم بقانم ىف مدقت دقو « مهنع افع ةناب نآرقلا ف حرص

 ء انه لئاسلا وه نوکی نأ لمتحیف « كلذ ىف ناثع رذع هل رمع نءا نايبو « ناوضرلا ةعبب نعو ردب نع باغو



 ۳۱ 110۲ - ۱۵۰ ثردحلا

 لاتقل هرکذ مدع امأو 5 ايضفار ناك هناکو ىلع ركذل كانه ضرءتي مل هال حجرالا وهو هريغ نوكي نأ لمتح و

 فالتخال ددعتلا ىلع لما لول و «نایثع ةصق ركذي مو لاذقلا امف رکذ دق اهدمب ىلا قيرطلا نال ددعتلاىضتقي الف
 ةخيصإ و ةين قوفلا ةانثملاب ( هنع اوفعت نأ مهركف) هلوق .لعأ هللاو لوسملا دحتا ناو نيائاسلا ةيمسن ىف نيلفانلا

 « هتثب وأ هتنبا هذهو « هلوقو ۳ هللا ىأ دا رفإلاو هلوأ ةا احتل اب نأ د ظفلب ةرقیلا ريسفت ف ىذمو ۰ عما

 ىف مدق: دقو « ذاش وهو تيبلا ىف ةلقلا عج ةغيصإ « هتيبأ وأ » لاق نکل ىنويم شكلا مهقفاوو كشلاب رثک الا اذك

 ىلإ رظنا نكلو» اسلا اور ىفو « عقلي یا تویب طسوأ هتي كاذ وه لاقف » ظفلب رخآ هجو نم ىلع بقانم
 اهأرتف هتنیب هس ةاورلا ضعب لع فحص" هنأ لع لدب اذهو « هتيب ريغ دجساا ف سیا هي هللا ىف نم هةلزنم

 ةحرهاا تاباورلا نم ان رکذ ال طقف تیبا هنأ دمتعلاو « هتي وأ هتنب » لاقف كلا هل أرط مث نون مث ةدحومب هذي

 . هلل ىنلا جاوذأ توبب نيب ةنوكي هصاصتخاو ىلع تيبب قلعتت ءايشأ ركب ىلأ بقانم ىف اضيأ مدقتو . كلذب

 ۰ نما ةبواعم نبا وه ريهز هخيشو ¢ ةا سوت نب هللا ديع نب دعا ره دنیا انثدح ) هلْ

 یر فیک لجر لاقف ) هل . نمرلا دبع نا وه ةدحواا و واولا ح فب ةر و هخ.شو « رشب نا وه نایب هوش و

 اذکو « مک هل لاقف ١ هيف یراخبلا خيش ساو نب دمحأ نع ۳ نم قمبلا ةا ور ىف حقو ( ةنتفلا لاتق ىف

 ناتعفاو امه وأ « لبق ىذلا نمره روكذملا ثيدحلاو « ةب واعم نب ريهز نع رخآ هچر نم مہ یآ جر اسم

 هيلا ةراشالا تمدقت اك

 « لاتقلا ىلع نينمؤملا ضرع ا اي اي ) اپ - ٦

 اورفك نيذلا نم )ا اوبلغي ام کم و ‹ نيتئام اوبلغي نوراص نورشع و نإ

 ( نووقفي ال موق مهم
 تلا 1۹ امهمع ها يضر اع ن روا نا وړ نع نايس انث" اح هللا دبع نب لء اش سس ۷۲

 لاق مورخ دو رف 7ال نأ ۳ "بک ( نیم اوباش نوریاص نورشع بم نكي ها 7

 نأ يعكف قبال 45 نا 7 فو نالا 3 تلر 3 < نیتئام نم نو. ا ۳ ١ل نأ 272 ريغ ناق

 . (نورباص نورشع کنم نكي نإ لاتقلا ىلع نينمؤمل ضارح ال نزن : 8 يم نايفس دازو « نيتثام نو نام رفبال

 اذه لث رکن اا نع یبنلاو فررمااب الا یراو : ةمربش نبا لاقو نایفس لاق
 [ 4568 : ىف هفرط - 4۱۰۲ ثيدحلا ]

 مدنع طقسو (نوپتفیرپ ىلإ ةبالا رذ ىبأ ريغ قاس (ةنآلا لاتقلا ىلع نینمژاا ضرح ىنلا امآ اب باب ) هلق
 ظفلب ناكناو قايسااو ۰ ماع ضرف ىأ (رفپ ال نأ مهيلع بتكك ) هلق ۰ دانید نيا وه (ورمع نع) هلق . «باب»
 ىلع لدف لاحم وهو هب ربخلا فالخ عوقو مزلا اضع اريخ ناك ول هنأ امهدحأ : نرمال مالا هنم دارملا نكل ربخلا
 عفد ال فخالاب فياكتلا اذه فيفختلاب دارلاو « فیلک-ت دعب الإ عقب ال هناف فيفختلا ةنيرقل ىناثلاو , ىمأ هنأ
 نايفس نأ ىأ (نیتنام نم نورشع رفي ال نأ ةرم ريغ نايفس لاقف «ةرشع نم دحاو رفيال نأ) هز . الصأ محلا
 ىنعملاب ةيورب ةرات و« رثكألا وهو ةوالسلا ىلع ةظفاع نآرقلا ىف عقو ىذلا ظفللاب لوقب ةراتف ؛ ىنعملاب هيوري ناك



 ريسفتلا باتک - ۰ ۲
 ىلا قیراعلا هدب ویو « هريغ نم ليوأتلا نركبو نیظفالاب همم نوكي نأ لمتحم و «ةرشملا نم دحاو رغب ال نأ وهو
 رانید نب ورع نع خرج نبأ قيرط نم یربطلا ىور دقو . سابع نا فرصت نم هنأ ىف رهاظ كلذ ناف هذه دعب

 اضيأ یورو « نالجر لجرلا ىلع لعغ مهنع ففخ مث ۰ رافكلا نم ةرشع لجرلا ىلع لمج » لاق سابع نبا نع

 داذو) هلق ٠ ارصتخو الوطم هوحت سابع نبا نع امهريغو یفوعلا قیرط نمو ةحلط ىبأ نب ىلع قيرط نم ىزيطلا
 رائيد نب وزيع نع لسم نب دم قیرط نم هودم نبأ ىور دقو . امثودب ةرمو ةداب زلاب ةرم ثدح هن أك (نایفس

 لعل ةيآلا ) منع هللا ففخ نآلا ) هلل لزنأ مث « ةرشع نم رفي نأ هل ىغبني ال لجرلا ناك» لاق سابع نبا نع

 هنأ كف « ةنييع نبا ال سابع نبا فرصت نم ةنأ هاذلق ام ديزي اذهو « نينثا نم رفب نأ هل یی ال مهنم لجرلا

 لاقو نايفس لاق ) هلو . ىلاعت هللا ءاش نإ هيلي ىذلا بابلا ىف هيف ام ركذأسو : نيظفللاب رانید نب ورم نم همم
 نع رع ىبأ نبا ةءاود ف بیل « لوصوم وهو ةفوكلا یضاق هللا دبع وه ( ةمربش نبا

 فورعلاب سالا 9 ( هلق « هلثم ركذف ةمريش نبال ةترک ذف نایفس لاق د جرختسملا ىف ےہ ىبأ دنع نايفس

 لطابلا ةملك دامخإو یتحلا ةملك ءالعإ نم امهنوب ام عماجل « دابجلا کح ىف هدنع هنأ ىأ ( اذه لثم ركملا نع ىبنااو

 ( نيرباصلا مم لاو إل هلوق ىلإ ةيالا ( ان کین نأ معو کع هللا "نرخ نآلا ) بيساب -۷

 ىفربخأ لاق رمزاح نب رج ان ربخأ كرامملا نب هللا دبع انريخأ ىملسلا هللا دبع نب یم اتش - ۳

 نورشع مکن نكي نإ ر) تلزن ال » لاق امنع هلا ىضر سابع نبا م نع تینا نب ريالا

 تيفختلا ءا ۶ مع نم او رپ : ال نأ pele و ضرف نيح نیملسلا ىلع كلذ ق وڈ (نيتنام اوبلغي نورباص

 فرخ الف لاق ( نیتئام اوباش ةرياص ام مكنم نكي ناف ؛ « اتص مكيف 4 نآ و ع ا فا "نالا )لاق

 6 مهع فرحا ردقب ربصلا نم صقن ةدعلا نم مه شا

 عم هاو هلوق ىلا » رذ ىبأ ريغ داز ( ةيآلا ( افمض کیف نأ لعو كنع هللا ففخ نالا ) باب ) هلق
 ةيناقوف ةانشم مث ةنكاس ةين اتت اهدعب ءارلا دیدشت و ةمجعملا رسكب (تبرخلا نب ريبزلا یربخآ ) هل . « نيرباصلا

 ريبزلا نع ثيدحلا اذه ىوار مزاح نب ريرجلو . ملاظملا باتكح ىف هرکذ مدقت دق « نيمباتلا راغص نم ةقث یرمب

 ريرج نب بهو نع هريسفت ىف هیوهار نب مهاربإ نب قع قبرط نم هبودرم نبا هجرخآ رخآ خيش تيرخلا نبا

 هجرخآ دقو« «سابع نبا نع ءاطع نع حین ىبأ نب هللا دبع ىنثدح د قعإ نب دم نع هيبأ نع مزاح نبا

 « نيقب رط هيف ريرجل نأ دوب امم وهو : ريبزلا نغهيبأ نع ر رج نب بهو نع بوبأ نب دايز قيرط نم ىليعامسالا
 دحاولا لتاقي نأ ىلإ منع هللا عضوف « مهيلع قشف «ةرشع دحاولا لتاقي نأ مهيلع هثا ضرتفا » ءاطع ةءاور ظفلو
 ىف نأ لق ىنلا ام ای لاق مث اهريسفت رکذف « قبس هللا نم بات الول لاق مث » اهدعب دازو ةب الا رکذ مث * نیلجرلا

 ام عم لاعب جات دق مہک ادبع نیرشع ىتاطعأف » هلوق ینو نیرشعلا ف سابعلا لوق رک ذف € ی ا نم ميديأ
 لب ةدئسم هدنع ةصّقلا هذه تسااو « ق#] نب دم ءاطع قيرط داس قو : تلق . « لامت هللا ةرفغ» نم وعزا

 هلو 5 ىلاعت هللا دنع لعلاو < ةلوصوم اهنأ ىضت#ي - ه ودیم ناو یارطاا هعیت و قح) نبا میلصو « ةلطعم



۳۳ ۱ {Ter كيدحلا 

 : ماع قشو كلذ سانلا درج و و رج نع ةبيش یآ نب نایفس قيرط نم لیغاعسالا داز ( نيملسملا ىلع كلذ قش

 نم لجد رضي ال نأ مهبلع ضرفف - دازو - یرخالا ةبآلا تازنف » ليعاممالا ةاور ىف ( فيفختلا ءا ) هلو

 رافكلا نم نيلجر مواق اذإ لسملا دحاولا تار بوجو ىلع ثيدحلا اذ لدتساو « میثم نم موق الو نيلجر

 نكي مل وأ ركسعلا عم فصلا ىف فقاو وهو كلذ عقد ءاوس « امییلط وأ هابلط ءاوس « امهنم هيلع رارفلا مرحتو

  یعفاشلا صز دوجول دمتعملا وهو ةيعفاشلا نم غابصلا نبا هحجرو سايع نبا ريسفت رهاظ وه اذهو « ركع كانه

 ةءاتكف تايآةبآلا ركذ نأ دعب لاق یاقن عيبرلا طخ املع ةخسن نهو هظفلو عيبرلا ةياور ةديدجلا ةلاسرلا ىف هيلع

 نبا ثيد_ح ركذ مث « نينثالا لاتقب دحاولا موقي نأ مجاع تبثأو ةرشعلا لاتقب دحاولا موقي نأ مهع عضو هنآ

 . امزج امهنع ىلوتلا هل زاج ةبهأ ريغ ىلع وهو هابلط ول درفناا نکل « هيلع مالكلا قاسو بابلا ىف روك ذلا سابع

 اب ای سابع نيا نع ةرفاضاملا راثآلا هذه رهاظ نكل ءال نيرخأتملا دنع امهعآ نامجو ؟ مرح لبف امهلط ناو

 دحاولا مواق اذإ ام ةروص ىف وه امن هقلطآ ام نوکی نأ لمت نكمل « دارملاب سانلا فرعآ و نآرقلا نامجرت وهو

 دبع ام ] دارج لا نا , الف ركسعلا يغب هدح و درفنلا امآ « رافکلا نم نينثا نییلسلا رکسع ىف فصلا ةلمج نم رسالا

 بعوتسا دقو . هدحو ةب رس ةياوصأ ضعب لب ىنلا لددا دقف « رظن هيف اذهو ؛ درفنلا صخشلا نود ةعاجلاب

 ۰ نيالا نع دحاولا ىلوت عنع حيرصتلا ا-ملاغ فو سابع نا نع ثيدحلا اذه قرط ه ودم ناو یربطلا

 ىلاعت هلوقبو 1 هلأ ةأاضم هاغتیا هسا ىرش نم سانلا نمو ىلاءت هلوقإ اوضعب ىف سابع نبا لدتساو

 ف اذكح ( ريصأ| نم صقن ةدعلا نم مع هللا فم الف ( هل . 14 كرز الإ فلكت ال هللا لبس ىف لناقف /

 سابع نبا لاق اذهو « رصنلا نم صقن د ليعامسالا دنع هيبأ نع ريرج نب بهو ةءاود قو 5 كرابملا نبا ةاور

 ءارقتسالا قيرطب هلاق نوکی نأ لمتحو ۰ ربظب ام ىلع افیقوت
 ةءارب ةروس س ٩

 دهعلاو ةءذلأو ةبارقلا لالا : الإ ۰ قیرط : دص رم

 هر ۳ 5 2 ۶ 0 8 فا و ا بک

 . ی وت ال یعف الو . تولا لابلتاو « داسفلا لابلتا ٠ رفسلا ةةشلا ٠ ىش ىف هتلخدا یش لک ةحيلَو

 7 5 7 ر ۳ ۳ ۶ ۳

 . ضرألا ارم شا تکفتقا تاک تل . نوع رب ن ودمج . هيف نولخدب ال دم . دحاو اهرکو اهر

 تدنم ىف قدص ن٠م ىف لاقیو دم هنمو « تقأ یا ض ب تند 4 رخ ندع . وه ىف هاقلأ یوهآ
 م رو 3 35

 لويسلا ند فرم ۳ تار او “ملح وهو ریفش)ا افشا ۰ نورخوُم لوح رم ۰ لضاوفلا ىو ةريخ اهدحاو

 : لاقر . اق رفو فن ها وال ۰ راه راه. ةيدوألاو

 نيزحلا لجرا ةهآ هوأت ليلب ابلحرأ تقام اذإ

 یزابلا عف ۰ ۸ج ع. م
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 ىف فاتخاو « ةرشعلا ىلع دیزت ىرخأ ءامسأ اهو . اهئامسأ رمشأ یهو ةيوتلا ةروس یه ( ةءارب ةدوس ) هلوق

 لافنالاو ىه له اوکش نآرقلا اومج امل منال ليقو « نامآ ةلسيلاو فیسااب تلزت اهنأل ليقف اه وأ ةلمسبلا كرت
 وهو نايثدع نع سايع نب ١ كلذ ىور . ةلمسبلا هيفا وبتكي و همف ةن اتک ال رطسإ اهو: اواصفف ناتن وأ ةدحاو

 طقسو « خسنلا ضعإ ىف اذک ( قیرط دصم ) هلوق . نتسلا باتا بو 1 الاو دحأ هجرشأو « دمتمملا

 ہل ٠ قرطا دصارملاو ؛قيرط لک ىأ (دصرم لك ملا ودمقأو إل ىلاعت هلوق ىف لاق ةديبع ی لوق وهو رثک ال

 قلخلا ءدب ىف مدقت ( ءىش ىف هتلخدآ .یش لك: ةجیل و ) علق ٠ ةيزجلا ىف مدقت ( دیعلاو ةمذلاو ةيارقلا لالا : الا )

 ىلا ضدالا ةقشا لیقو « ديعبلا » دازو ةديبع ىبأ مالک وه ( رفسلا ةقشلا ) هلو . رذ ىبأل هلبق یذلاو وه طقسو
 . داسفلا لاخلا : ( الابخ الإ عوداز ام ) ىلاعت هلوق ىف ةديبع وبأ لاق ( داسفلا لابخلا ) يق . ابكولس قشب
 هلق ٠ نوئجلا نم برض وهو هرخآ ىف ءاه ةدايزو يملا مضب ةنواا باوصلاو مه اذك ( توملا لابخلاو) هلوق

 ءااب « ىنهوت » اج را و یلهتسلا و ۰ خيب وتلا نم ةمجعملا ءاخلاو ةدحوملاب رثك الل اذك ( ىنضوت ال یتفت الو )

 وهو ضايع لاق « مثالا نم ةنک اس ممو ةليقث شش «ىنك وت» نكسلا نالو « فءضلاوهو نهولا نم نونلا ديدشتو

 نع دیعس قیرط نم ىربطلا هجرخأو < هنع لقنلا فنصملا رثكي ىذلا ةديبع ىنأ مالک ین ةتباثلا یهو « باوصاا

 اهركو اھرک) لوق . اوطقس مثالا ف الأ مارطقس ةئدفلا ق الاد . و ال : لاق 4 تفت الو هلوق ىف ةداثق

 شعالاو ةزمح نويفوك-لا أرق مضل ابو « رذ فال طقسر « اضيأ ةديبع ىبأ مالک وهو حتفلاو سل اب ىأ ( دحاو

 نوتجلب ًاجلم ) هلو ىف ةديبع وبأ لاق ( هيف نولخدب الخدم ) علق . حتفلاب نرقابلاو یاسکلاو باث ن ىحيد
 نب ىميعو شمالا أرقو مغدأف الدم الخ دم لصا و « ینا نوبیغت و هيف نولخدب ( الخدم وأ تازاغم ول هيلا

 لوق وه نوعرس €( نوحمجب رو نركس امهلوب نيتحتفب الخ ذم ةءاور ىف ری ک نا و ۰ اضيأ ر الا ديدشتب رمع

 ) ضرالا ام تبلقنأ تكفتنا تاكفتؤملاو ۱ هلوق . . حوج سرف هنمو , ء یش ممه وچو درب 3 : دازو ةدييع ىنأ

 مب تبلتنا ىأ ضرالا مهب تكفتنا طول موق م ( مهاسر موتتأ تاكفت ولاو ) ىلاعت هلوق ىف ةديبع وبأ لات

 ادارطتسا انه فئصملا اهركذ « مجنلا ةروس ىف یه اما ةءارب ةدوس ىف حقت مل هظفللا هذه (ةوه ف هال یومآز هلوق

 ىلاعت هلوق ىف ةديبع وبأ لاق ء انه ام ىلع رذ وبأ رصتقاو ( حلا دلخ ندع ) هلو . < ىوهأ ةكفتؤملاو  هلوق نم

 ىف لاقيو « تقأ ضرأب تادع « ندعملا هنمو « ماقأ ىأ ذك ضرأب نالف ندع : لاقي دلخ ىأ ( ندع تانج إل

 وب لاق ( نیر اغلا ىف هفلط هنمو ۰ یدعب دعقف یفلخ ىذلا فل الا فلاوخلا) هلوق  قدص بم ىف قدص ندعم

 هنمو « موقلا نع فلذ نم وهو , هلحر ىف دعتف صخاش دمي فلخ یذلا فل الا ( نیل املا عمم ل هل وقوف ةديمع

 . ةزائجلا ىلع ةالصلا ف كلام نإ فوع ثيدح ىلإ « نب رياغلا ىف هفلخ هنمو : هلوقب راشآ و . ىداو ىف ینغاخا مرا

 سرارفو سراف نافرحال] هعمج رب دقت ىلع دج وي مل هناف روكذلا عج ناك ناو ؛ةفلاخلا نم ءاسنلا نوکب نآ زرجو ) هلوق

 انوه فااوخلا نوکی نأ زوج < فلاوخلا عم اونوكي ناب اوضر ]ل هلوق ىف ةديبع وبأ لاق ( كلاوءو كلامو

 . ىنا كلاوهو كلاهو سراوفو س_اف اولاق دق مرنآ ريغ « لعاوف ىلع لاجرلا نوعمج نوداكي الو « ءاسنلا

 عمج نیا الا e ةثالألا هذهو « نجاودو نجادو سک اونو سک انو قءاوشو بق هاش كلام نبا هيلع كردتسا دقوإ

 درفألا ةفص ف ءاحلا فذح دقو حضا و ءاسفلا ةفص نم ناک ناف ٠ ةلعاف عج لعاوف ىف روبشملاو ؛ذاش وهو لعاف



 ۳۱4۵ ۱ ةمار ةروس

 كردتساو . نوتلاب هعج ىف لصالا و: هيف ريخأل ةفلاع لجر لاقي ةغلاببلا ءاحلاق لاجرلا ةفص نم ناك ناو ءاسنلا نم
 ءىش درب الو ؛ شاوغو شاغو براوغو براغو حتاوجو حاج و لداوک و لهاک ةمدقتلا ةسخ! ىلع حا رشلا ضعب

 « ركذملا اب فصو نإ ةغلابلل ءاهاو ةيشاغو براغ عمج نارخالاو ؛ نييمدألا تافص نم اسيل نا والا نآل اهتم

 : قدزر غلا لوق ىف لماكلا ف دریا لاق دقو

 : ناقذإلا سکاون باقرلا عض+ ميهتيأر ديزي اوأر لاجرلا اذاو

 الو « ةرورض ىف الإ ادبأ اذه لثم نوک الو : هلصأ ىلع کاو ىرجأف رعشلا ةرورضل قدزرفاا جاتحا

 كلاهو سراوف و سراف نيفرح ىف الإ اذ تأب و « ثواب سلب الكا لعاوف ىلع اعل لعاف نم ناکام ةاحنلا عمجب

 كلاه نولوقب لالا ىرجم یرج هلن ىناثلا امأو « سيلا هيف نمأف درفلا ىف لمعتسي ال هناف لوألا امآ . كلاوهو

 لامتسالارثکی وأ سبالا نمؤي نأ اذه ىف طباضاا نأ ریظف : تلق . لاعتسالا ةشکل هلصا ىلع هورجأف كلاوما ىف

 ساخ لاقب و ءاسنلا فلاولا : ةي نا لاتو . ءا هللاو رعشلا ةرورض ىف نوكي وأ ةغلاجال ءاملا نوک وأ

 نوزجاملا ل'سرلاو ءاسنلا بالا ف فلاو اب دارلاو , مف انید ناک اذا هلهأ ةغلاع نالف لاقيو « میناذرو ءاسنلا

 عمج عم < نيفلاخلا عم ال هلوق امأو . نهريغ نم كلذ ىف رثكأ نيتوكلا الت ثنؤملا حج عمجل نايبصلاو

 ٠ كئلوأو) ىلامت هلوق ىف ةديبع وب لاق (لضاونلا یمو ةريخ اهدحاو تاريخلا ) هلوق ٠ لضألا هنآل ابيلغت رركدلا

 هلوق ۰ دذ ال اذه طقس ( نورخؤم نوجم ) هلوق ٠ .یش لك نم ةلضافلا اهانعمو ةريخ عج < تاريخلا ممل

 (ةد والا و لوپسلا ن فرجت ام فرجلاد ) هلوق . هفرح وهو یممکلا ةءاود (  هدح وهو ریمشلا افشلا )

 ىلع ةالاو : لاق « اياكرلا نم نيب ملام فرجلاو ۰ ريغشلا افشا ( فرج افش ىلع ) ىلاعت هلوق ف ة دید وبأ لاق

 . هيلع ءانبلا تبثب الو ةدوالاو لويسلا نم فرحت ام وهو فرج افش لع ورف رفکلا ىلع وب ىذلا نال ليثقلا
 برعلاو : رئاه یآ ( را» ) یامت هلوق ىف ةديبد وبا لاق (هلثم راجناو « یمدها اذا را رووت « رئاه داه) دز
 هل . نارع لآ ىف اذه نم ءىش مدقت دقو ؛ طقاس ى وه ااو هيف باق ال ليقو < لع الا ىف ىتلآ ءايلا عزت

 : رعاشلا لاق . اقرقو اقفش هاو )

 ( نزلا لجرلا ةهآ هدوات ليلب اباحرأ تق ام اذ
 ةعاطا اقرفو اةفش عرضتم هانعمو هوأتلا نم لاف وه : < هءاو3 مهار نا إل ىلاهت هلوق ىف ةدبيع وب لات

 اور قو شک الا ناب « ةهآ م هلوتو : ةلمهملا ءاغا و ةزمهلا حنفب وه « !ملحرا م لوقو . هركذف رعاشلا لاق هبر

 وهو را نب ليقو : ذاع  شاحج همساو ىذبعلا بةدملا رعشلا اذه . ( هیبفت ز . دم الب ءاحلا دز در لیصالا

 : ال وأ ةديصق ةلج نم

 ییبت نأاک تاأاس ام كمنمو ییعتم كني لپ مطفآ
 نود فعصا حایر ام رک تايذاك دعاوم 7 الو

 ىنيبع ادا اتتا ال یلاش ىئفلاخت ول یف

 يمس نم یغ كنم فرعاف قحب یخآ نوكت أ امف :اهيف لوقيو
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 ىيقتتو كيقتأ اودع  ىنتذختاو یحرطاف الاو

 سانلا ىلع بجو ابلثم رعشلا ناك ول : لوقي ءالعلا نب دمع وبأ ناکو . لائمآلاو كىملا ةريثكح ىهو

 هوامت نأ

 : سابع نبا لاقو . مالعإ : ناذأ (نيكرشلل نم مث دهام نيا ىلإ كوسرو هللا نم ءار ل سس - ١

 نودّرشب ال ةاكزلا نوت” ال . صالخإلاو ةعاطلا ةاكرلاو . ريثك اهوحنو اہ موكزتو مرمت . قالصإ ند

 نوپشی نوهاضي . هللا "الإ هل ال نأ

 رخآ » لوقي هنع هللا ىضر ءاربلا تممس لاق قاسسإ ىبأ نع بش انئدح ديلرلا وبأ اتش - ٤

 « ةءارب تلا ةروس رخآو « € ةلالكلا ىف كيتفي هللا لق كنوتفكسي إل تلز يآ
 ىف ةديبع وبأأ لاق ( مالعإ ناذآ ۰ نيكرشملا نم متدهاع نيذلا ىلا - هلوسرو هللا نم ةءار هلوق باب ) هلق

 نبالاقو) هلوق . مهتلعأ ىأ مهتذأ كلوق نم ردصم وهو ؛ هللا نم لع لاق ( هلوسرو هللا نم ناذأو إ) ىلاعت هلوق

 وه نولوةيو ) هلوق ىف سابع نبا نع ةحلط ىنأ نب ىله قيرط نم متاح ی نبا هلصو ( قدمو نذأ : سابع

 نأ رهظو « هقاب قدصي یی ( هقاب نمؤي کل ريغ نذأ لق ) هللا لاق « دحأ لك نم عمسي هنآ یمی ( نذأ
 اهوح و ام مهكزتو مريطت ) هلوق ۰ هرصتخا ثيح فئصملا عينص همرفي اک نذا ريسفت ال نمؤي ريسفت قدصإ

 هلصو ) صالخالا و ةعاطلا ةاکرلا و ( ةيكزللا لاقيو < نآرقلا ف ىأ « ريثك اذه لهو د خسنلا ضعب فو ) ريثك

 هللا ةعاط ةاكرلا : لاق ( ام مهکزتو ۸ربطت ) هلوق ف سابع نبا نع ةحلط ىنأ نب ىلع قيرط نم متاح ىنأ نبا

 ىبأ نب ىلع قيرط نم متاح یآ نبا هلصو ( هقا الإ هل ال نأ نودوشي ال ةاكرلا نوتؤي ال ) هل . صالخالاو

 ال نأ نودهشي ال نيذلا مه : لاق ( ةاكرلا نوت وب ال نيذلا نيكرشلل ليوو ل ىلاعت هلوف ىف سابع نبا نم ةحلط
 ديحوتلاو ةعاطلاب ةاكرلا شاع نبا ريسفت قو . !دارطتسا انه اهركذ تلصف ریسفت نم الا هذهو . هللا الإ هل

 نبا هلصو ( نوشي نوهاضي ) هَ . ةعبرشلا عورفب نوبطاخ رافكلا نأ ىلع ةبالاب جتحا نم جاجتحال عفد

 . نومشي'ىأ ( اورفک نيذلا لوق نوهاضي ) ىلاعت هل وق ىف سابع نبا نع ةحاط ىبأ نب ىلع قيرط نم متاح یا

 مدقنف ةنآلا اماف ء تلز' ةروسرخآو تلز' ةبآ رخآ ىف ءاربلا ثيدح رکذ مث . هيدشتلا ةاهاضملا : ةديبع وأ لاقو

 ءارقتسا نع هاركذ امنو هالقني مل امهنأب عمجيو « ابرلا ةيآ تارت ةيآ رخآ نأو ةرقبلا ةروس ىف سابع نبا ثيدح

 ابمظعم وأ اهضعإ دارااف ةروسلا امأو ء ةصوصخم ةب رخآ دارأ امهنم الك نأ كلذ نم ىلوأو « هيلع املطا ام بس

 ةنس ىف كم حتف بقع لزن ةءارب لوأ نأ كلذ نم حضوأو « ةيوبنلا ةافولا ةئس لبق ازت ةريثك تابآ اهيففالإو

 نآ رهاظلاف « رشم ةنس عادولا ةجح ىف ةدئاملا ف یهو ( کنید کل تلكأ مويلا إل لزن دقو ركب ىبأ جح ماع مست
 اذإ ) ریست ىف ىأيسو « غلط ىلا تاوزغ رخا ىهو كويت ةوزغ ىف لزن املاغ نأ كش الو « اممظعم دارملا

 نأ ةءازب لوزن ةيرخآ ىف ليق دقو . ىلاعت هللا ءاش نإ كانه عملا ركذأو تلزت ةروس رخآ انآ هللا رصن ءاج

 حصأو ( مكسفنأ نم لوسر مءاج دقل إل ليقو ةبآلا 6 ةالصاا اوماقأو اوبات ناف إل هلوق ليقف « ابضمب دارملا



 ۳۱۷ 1۱۵1۱ - 4۱0( تبدغا

 مالساا كيع نا لقنو « ةرّبلا ف مدت 14 هللا ىلا همف نوعوجرت امو اوةتاو 3 لات هلو الا ة رخآ ىف لاوفالا

 لا هللاو « ةرقملا ةيآ تل زن مث اموي نيم اهدعب شامف « ةلالكلا ةيآ تلزت ةبآ رخآ و

 یر هلا ۳ 6 نا ی رحعم ع جنا اوءاو ۳ و ضرألا ف او>يسف ) بسا تن ۲

 | وریس اودي ۰ 4 نيرفاكلا

 ی "ری یربخأو بارش نا نع ليقع نع ”ثيالا ین :؟”دح لاق ربا 6 0 اس 2 6

 رحذلا موي مب نینذؤم ىف 36 "كلت ىف رركب وبأ ی » لاق هنع ا یر ةرره ابأ نأ نجرا رع

 ۴ : نحرا دبع نب دوج لاق . نایرُع تببلاب فوط الو < رقم ماعلا دعب جح ال نأ ین نونذؤي
 م كلا 7 5 0 0 5 0 ىلإ 25

 موي ىلع انعم نذأف : ةريره وبأ لاق . ةءارتب ن ذوي نأ هرمأو بلاط فأ نب یی لس رشا لوسر فدرآ

 « نایرع تيبلاب فواعي الو « كرشم ماعلا دعب حال نأو «ةءارتب ینم لهأ ىف رحذلا

 ةديبع ىنأ مالک وه ( اوريس اوحيسف) . (نيرفاك-لا ) ىلإ قاس ( رهشأ ةعيرأ ضرالا ىف اوحیسف باب ) هلوق
 ) ليقع نع فسللا ین دح )هلو - اوردأو اول. ةأو اوری : : لات (ضرألا ف اوحيسف ( ىلاءق هلوق ق لاق ةدايزب

 نع ريكي نب ىح ی < نع جملا بات ک ىف مدقت رخآ خ يش هيف ثيللو « ليقع ىنثدح ثلا ىف ن؛دح » اهدعب ىلا ةءاورلا ىف

 اضيأ هربخآ هنأب ارامشإ فطملا واو : قاع لا لاق ) لر 00 بارش نا نع ( هلو ٠ سل وب نع ثلا

 ام الا ةدايز قيد ملا ركب ىلأ نع ةر ره يأ ثا دو قرط ف ل ۸: تاق . رد ىلع فطع وبف لبق « كإذ ريغإ

 هللا مرح الف « نود ملا ا عفتنیف ةراجتلاب نوفاوب نوكرشلا ناک » هيف ناف « ىرهزلا نع بعش ةياور ف عقو

 مفخ ناو ۱ تل زف < ةراجتلا نم pre عطق ام موسفنأ ف نولساا لجو مار ا دوسلا اربرش نأ نيكرشملا ىلع

 6 تیعس ت قد رط نم ال وطم هنود سم ناو یارطلا هجرخآ ثردحلا « 2 ز زا یرخالا ةيآلا ىف لحا مث 6م الا 4 ةليع

 اور ىف ( ىناءب : : لاق هنع هللا ىز ةرره ابآ نأ ) هلوق ٠ هجولا اذه نم ةيزجلا باتك ی فاصملا دنغ وهو

 € هريخأ هر ره ابا ناد هملي یذلا بابلأ ف بابش نبا نع ناسيك نب لاص

 "هوسرو نيك رشلا نم *یرب نا "نأ ربك ألا جحلا موي س الا ىلإ هوسرو ۾ لا نم ناذأو ) بسا 5تن ۳

 ) ميلأ باذمب او رفک نیذلا رم و « هلا یرجمم ريغ مکنآ او | یلعاق متيلوت نار ¢ کل رخ ورف منبت ' ناف

er 7ملأ  

 ۸ ۰ میش ۰ سر /

 نب "دیج ینربخأت باهش نا لاق ليقع ی دد لاق ثیلا انک دح فسوب نب هللا دبع اشو - ۹

 رحتلا موب مه نينذؤم ا ف ةحملا كلت ف ةا یر رڪ وبأ ۳1 « لاق ةربره ابآ نأ نحرلا ديع

 - 32 ۱ وب ۵ مش 9 ت 5 ت ۳ $ ۳ ۰ 7

 ب یبلا فدرأ م : دیح لاق . نابرغ تيبلاب فوطی الو« كرشم ماعلا دعب جال نأ ىمي نونذؤي



 ريسفتلا پاتک - ۵ ۳۸

 « ةءارتب رحنلا موي ۳3 له ىف ىلع انعم نذآف ةريره وبأ لاق ٠ ةءارتب نذوب نأ هم بلاط ىبأ نب "لب

 ۱ « نايرع تيبلاب فوط الو كرشم ماعلا دمب حال نأو

 هلبق بابلا ىف روک ذلا ةرب ره فا ثيدح هيف دروآ ( نيكرشملا  هلوق لإ  هلوسرو هللا نم ناذأو باب ) هلوق

 لوسر هرمآ ىتلا ةجحلا هذه دعب ىلا د ناسيك نب ملاص ةياور ىف ( ةجحلا كلت ىف ركب وبأ یا ) هوك ۰ نیوج و نم

 اریمآ ركب ابأ ب هللا لوسر تعب » لاق سابع نا قيرط نم ىربطلا یورو « عادولا ةجح لبق اهيلع قي هللا

 ىف ( كرشم ماعلا دعب جح ال نأ ینع نوئذؤي ) هلق ٠ ءركب وبأ جرخل ؛ موجع ساذلا يبقي نأ هرماو « جملا ىلع

 «مالعالا نيذأتلاب دارلاو « نينذؤم ةءاج ىف ىأ « نینذوم ىف ١ ةالساا لئاوأ ىف همع نع یرهرلا ىخأ نا ةياور

 ىف رك ىأ عم ناک نك یم نم تفقوو دقو . مالعإ ىأ €( هلوسرو هللا نم ناذأو ) یامت هلوق نم ساشا وهو

 نع دعس نب بع ڪم نع محلا قبرا نم یرلطلا هجرخأ ايف صأتو یآ نی دعس مهم « ةعامج ءامسأ ىلع ةجحلا كلت

 قیرط نم ىريطلا ىور وباج مهنهو . « ایلع هعبتآ نانجض ىلا انيهتنا الف : ركب ابأ ا هللا لوسر ثعب , لاق هببأ

 (جح ال نأ ) هلوق ۰ « هعم اننبقأف جا ىلع ركب ابآ ثعب رب ىنلا نا د راج نع ریبرلا ىنأ نع شخ نب هللا دبع

 لدت ةصقلا هذه ىف رارخالا نآل , لكشم اذه « راثالا لكشم » ىف ىواحطلا لاق ماللا ىف نوألا ماغدأو ةزمهلا حیف

 نهو ةريره ا رک وبأ سرب فيلق : نذؤي نآ هماف الع هعبتأ م كاذب ۳ ايأ تعب ناك 2 يلا نأ ىلع

 كلت ىف سانلا ىلع ریمالا ناك ركب اب نأ : هلصاح 3 باچا 5 ؟ ىلع ىلإ كلذ ىف هنع صالا فرص عم نذأتلاب هرم

 نم ىلإ جاتحا و هدحو كذب نيذأتلا قطب مل ايلع نأكو ٠ كلذب نيذأتلاب روءأملا وه ىلع ناکو . فالغ الب ةجحلا

 ةر ره لل ۱ نب درحا قیرط نم قاس مث . كلذ ىلع هودعاسوا هریغو ةريره ابآ ركب وبأ هعم لسرأف كلذ ىلع هنيعي

 « قوص لحصب یتح كلب همم یدانآ یدکف « کم لهأ ىلإ ةمارپ يذلا هثمل نيح ىلع عم تشک و لا هيبأ نع

 ةرشابم نأ لصاحلاف . ةريره نآ نن درحم قيرط نم هريغو اضيأ دحأ هجرخأو « ىمي ىتح لبق ىداني وه ناكو

 نامزلا دعمل ىأ ( ماعلا دعإ ) لوق . هاب سآ ۱۶ ىلع هيلا يقلي اع یدانب ناکو . رك ىنأ سأب تناك كلذإ ةر ره نآ

 نبا وه ( دیح لاق ) وق ۰ جملا ىلع امطع ءافلا حتفب ( فوط, الو) هلو . كلذب مالسعالا هيف عقو ین

 « لسرم ثيدحلا نم ردقلا اذه ) ةما رب نذوب نآ هسآو لعب 9 هللا لوسر فدرآ مر ۳ نب نجرلآ لع

 ىورف : قراع ةدع نم ىلع لاسرإ تبث دق نل « 2 رب ره یآ نم هل هعامسب حرص الو كلذ كردو مل اديمح نال

 « مسولا ىلع هلو ةكم له ىلإ ةءاربب ركب ابأ ل ها لوسر ثعب د لاق ىلع نع حلاص نآ قيرط نم ىربطا

 ىلع یحاصو راغلا ف یحاص تنأ « ريخ : لاق ؟ ىلاد : ركب وبأ لاقف , هنم !تذخأف هتكردأف « هرخأ ىف یشعب مث

 « هلثم دمعص نآ نع هيبأ نع ةع نب ور # قب رام نمو « یم لجر وأ < ىريغ ىع غلب ال نأ يف ضوجلا

 ال واعم هلام سابع نبأ نع مدقم ثيدح نم ىذمرتلا یورو « كلذك رع نبا نع عفان نع ىردعلا قيراط نمو

 لجد وأ تنأ الا كنع امدوب نل هنا : لاقف ليرسج هاناف « لاق نکل هوحت عفار نأ ثيدح نم ىاربطلا دنعو

 ايلع اعد 2 ركب ىفأ عم ةءارب 2 ىلا ثعل »م لاق سن ثددح نم درحأ و هثسح و یذعرلا یورو » كنم.

 ال » رخالا ثيدحلا ىف هلوق حضوي اذهو « ىلهأ نم لجر الإ اذه غلبي نأ دحال ىغرذي ال : لاقو هايإ اهاطعأف.



 ۳۹۹ ۱ ۱ 11 تبدأ

 یذمرتلاو روصنم نإ دیعس ىورو « غيلبتلا قاطم ال ةروكذملا ةصقلا صوصخ دارملا نأ هنم فرعيو « ىنع غلبي
 لخدپ ال هنأب لاق ؟ تشمب .ىث ىأب اياع تلأس » لاق عيشي نب دیز نع قمتإ نأ قیرط ن٠ ىربطلاو ىئاسنلاو
 ناک نمو « اذه م دعا جملا ق كرشم عم لسم ا الو « ناي رع توا اب فرطب الو . ةئمؤم سفن الا ةئجلا

 اوحیسف ) ىلاعت هلوق نأ ىلع ريخآلا مالكلا اذهب لدتساو « رهشآ ةعب راف دمع هل نكي مل نمو « هتدم ىلإ هدبعف درع هل
 ورف تقؤم درع هل نم FE الصأ درع هل نكي موا تقؤم دبع هل نكي ١ نع سقخم ) شا ةعبرأ ضرالا ف

 ىلإ لبمأن رشأ ةعبرأ نود دبع هل ناک فص . نافاص م : لاق قم نبا قررط نم ی ریطلا یورف ٠ هتدم ىلإ
 ىلع قيرط نم اضيأ یورو . رشا ةعبرأ ىلع ترص# لجأ ريغل هدبع ةدم هل تاک فاصو < نشا ةعبرأ مام

 نم امأو > اهملع دی زب را اهردقب تقؤم درع هل راک نم لجأ ررشألا ةعيرألا نأ سارع نبإ نع ةحلط ىنأ نبا

 ةديبع قرط نمو (نيكرشلأ اولتقاف مرا روشآلا خاسفا اذافإ ىلاعت هلوفل مرحلا خاس ىلإ هژاضقناف دوغ هل سيل
 ىلإ ذی ةءارب تأ زنف مثريغو م لهأ نم ن ردا نم اسان دعاع 2 هللا لور نأ كاحضلا تعم نايلس نبا

 . هو ىدسلا قيرط نهو ٠ مرا ررشالا ءاضقنا هلجأف هل درعال نور ۰ نشا ةءبرأ مبلجأو هدرع دحآ لك

 . مرحا رخآ اهرخآ نأكف «لاوش ىف ةمارب لرزت دنع ربشأ ةءب الا لو ناک : لاق یرهرلا نع روعم قبرط نو

 ىربطلا دعبتساو ( نیکرشاا اولنقاف مرحلا رهشالا خاسفا اذاف إل هلرق نيبو رهشآ ةعبرألا رکذ نيب عمج كلذبف
 و ربشآ ةعبرأ اوبس مهل لاقي فيكف ةجحلا یذ ق هب ءادنلا عقو امدنع ناك اعز ريخلا مرغولب نأ ثيح نم كذ
 . رخالا ممد ق رپشالا ةعبرألا مام نأب حيرعتلا دجا و ريغو یدملا نع نسا مْ ؟ نررشا نود الإ اهنم قبب
 وهو ةحتف رجلا ةمالع نوكي نأ ز وجو « راب و ةناكملا ىلع مفرلاب نیونتلا هيف زوج ( ةءارب ذوب نآ ( هلوق

 وبأ لاق و هدحو ىنيبمشكلا ةياور قو « رثكالا اذک ( ىلع انعم نذأف ةريره وبآ لاق ) هلق . تاياورلا ىف تب امل
 .نذؤي ناک ىذلا وهف « امطق ڈر رد ىنأ مالك وه الو « میم ةاورل فلا شحاف طاغ وعر « أنعم نذأف ركب
 نذأف ةر رد بأ لاق ) لوق . طاغ وعو : لاق « يريمشكلا ارقفاو ىريرفلا ةاور رثك أ نأ ضايع ركذو . كاذب
 قط نأ ىلإ ةئيدملا نم ىلع هجرت ةصق لمح نحرلا ديع نب ديمح ناکو « روك ذآ دانسالاب لوصوم ره ( ىلع انعم

 رحئا موي ىنم لهأ ىف ىلع انمم نذأف ) هلوت و . ةريره ىفأ نع اراك ةصقلا ةيقب لمحو « ةر رد ىنأ ريغ نع ركب 8
 ماعلا دعب جع ال نأب نذؤي فيكف « ةءاربب نذؤي نب ادومأم ناک ایلع نال « لاكشإ هيف : قامركلا لاق ( حل
 اف امت هلوق نم ٠ كرشم ماعلا دعب جع ال نأ هيلع تلمتشا ا ةلج نمر ةءارب نذأ هناب باجآ مث ؟ كرشم

 سآ امو ه.ارم نذؤي نأ مآ نوک نأ ل متع (!ذه مهماع دعب مارل دجسملا | وبرقب الف سجين نوكرشملا )1١!
 اهامتنم ةآ نيثالثو عنب نذؤي نأ مآ هنآل « زو ةءارپ نخور هلوت ىفو : تلق ٠ اضيأ هب نذؤي نأ ركب وبأ
 لات هريغو بمك نا دم نع رثعم ی قرط نه یرطآ یررا 42 رك راما فرك لع ل امت هلرق دنع
 یورو «ةءارب ند ةي نيعبرأ وأ نيثالثب ايلع ثعبو ٠ حسا ةنس جملا ىلع اريمأ رك ابأ الز هللا لود ثعإ»
 می ی هللا لود را : لا ؛ رک الا جلا موي نم ایلع تا أس : لاق ءاہہماا نأ قیرط نه ی را

 ةب ركب ابأ
 تقفطت ¢ ةرجأ تسهر یہ  ردص 1 ۰ ةأر لوأ Û: a نيعبرأ تا رتف تم هلأ لودر ةأر داف مق

 ىلع اب : لاقت ىلإ تا مث باطن ةقرد قأ یح : ةءارب نم u نیب رأب هدع) یل « جحلا سا 2
3 



 ريسغتلا باتک - ۵ ۳۳۰

 جح ال نآد) لوق ٠ « ةفرع موب ركب بأ ةبطخ اورضح اونرکی م عيمجا نآل « ماع اهژرفآ طیطاسفل اهب عبتتأ

 ىف ةحيرص ةيالاو < اذه مهماع دعب مارا دجسملا !وبرقي الف ) ىلاعت هلوق نم عزتنم وه ( كرشم ماملا دعب

 هنم عنملاب مه حرص مظعألا دوصقملا وه جحلا ناك ال نكلاو « جحلا اودصقي مل ولو مارا دجسلا لوخد ميعتم

 هجرخأ ایف رباج ثيدح ىق عقو ام امأو « هلك مرحلا انه مارحلا دجلاب دارملاو « عناب ىلوأ هءارو ام نوكيف

ءنابح نباو ةب نخ نبأ هحوعو هلع اهالک یرادلاو یااسالاو هدنسم ىف قع)و ىربطلا
 یئدح» جيرج نبا قب رط ن

 ىلع ركب ابآ كب ةئارعجلا ةرمع نم عجر ني> هَل ىنلا نأ رباج نع ييبزلا ىلأ نع مخ نب ناهثع نب هقا دبع .

 : هل لاقف « ابلع "لع اذان « لَ ىنلا ةقان ةوغر عمسف « حبصلاب بوث جرعلاب انك اذإ ىتح هعم انلبقأف ٠ جا

 موي لبق ناك الف « ةكم انمدقف « سانلا ىلع اهژرفآ ة.اربب يب هقا لوس ىناسرأ لب : لاقف ؟ لوسد رأ ريمأ

 ناك مث « اهمتخ ینح ةءارب سانلا ىلع أر قف ىلع ماق غرف اذإ ىتح < میکسانع ضانلا بطن ركب وبأ ماق مويب ةي ورتا

 تاقوآلا رئاس ىف امأو « ةثالثلا نطاوملا ىف الك اهأر ق الم نأب عمجيف « كلذك ىفنلا موي مث . كلذكك رحنلا موي

 ناذآلا ف هريغو ةريره ىنأب نیمتسپ ناكو ؛ خلا كرشم ماعلا دعب جح ال نأ ةروكذملا روم الاب نذوب ناكف
 « كلذب

 مابآ ىلع ماقف» هيفو ثيدحلا ركب ابآ ثعب ب ىلا نا » ىذمزلا دنع سابع نبا نع مسقم ثيدح یف عقو دقو

 ماعلا دعب نج الو < ۶ ةمبرآ ضرألا ىف اوحيسف ؛ كرشم لک نم ةیر هلوسر ةمذو هللا ةمذ : یداتف قبرشتلا

 ةريره وبآ ماق حب اذاف « اهب ىداني ىلع ناکسف « نمؤم الإ ةنجلا لغدي الو «نایرع تيبااب نفوطي الو « كرشم

 ال : لاق ةفيلحلا اذ خاب ايلف ءركب ىلأ عم ةءاربب كعب ب ینلا نأ د سنا نع نسح دنسب دمحأ جرخأو . ام یدانف

 دنع ىلعي ثيدح ىف عقوو . بيرغ نسح ىذمرتلا لاق « ىلع عم اهب كءبف « ییہ لهأ نم لجر وأ انأ الإ اهغلبي

 كردأ : لاقف یلاعد مث ‹ کم لهأ ىلع اهأر قيل ركب یآ عم ب ىنلا ام تعب ةءارب نم تابآ رشع تازت امل دمحأ

 ىدؤي نل هنأ الإ « ال لاقف ؟ ءیش ىف لزن ها لور اي : لاةفركب وبأ عجرف « باتکلا هنم لغ هتمقل ایم ركب ابا

 عجر ركب ابآ نأ دارلا سيل : ریثک نب دامعلا لاق « كنه لجر وأ تنآ الإ كنع ىدؤي ال لاق لیزج نکل وأ -

 تایآ ريثع هلوف امأو « ةفاسملا برقا هرهاظ ىلع هلح نم عنام الو : تلق : هتجح نم عجر دارفا لب , هروف نم

 ( سمن نوكرشملا )) الوأ دارملاف

 ( نيكرشما نم معدهاع نيذلا "ا)) یساپ - [

 ن دي "نأ باهش نبا نع حلاص نع ىبأ انكادح میهاربا نب بوقمی اندح قاحسإ شر - ۷

 هم را لوز ءا ىتلا ةجحلا ىف هثمب هنع نا ىر ركب ابأ نأ 'هربخأ ةريره بأ "نآ را نحرلا دېع

 «نايرع رتيلاب فوط الو ك رشم ماعلا دعب نجح ال نأ سانلا ىف نذری طهر ىف ادا ةجح لبق هيلع

 « ةرب ره ىلأ ثيدح لجأ نم « رك الا جا موي رملا وب : لوق دی” ناکف

 دبع نب مهاربإ نب دعس نبا ىأ میهار] نب بوقءيو یزلا هب مزج اک روصنم نبا وه ( قعإ ىنثدح ) هلو

 نع دوس نب مها ى] نب بوقعي ةاور نم ةالصاا لئاوأ ىف مدقت دقو « ناسيك نا وه خاصو « فوع ن نمحرلا
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 امأو « ليقع قایسل قفاوم باپش نبا ىخأ نبا نع هقایسو « ناقیرط هيف هلف « همع نع باش نا ىخأ نبا

 «ةرره فأ ثيدح لجأ نم« رکالا جملا موي رحناا موي : لوقي ديمح ناکف د اهرخآ ىف عقوف اص ةياور

 نذوب نمیف ركب وبأ ىنثمإ » ةربره یآ نع هظفل و ةيزجلا ىف مدقت اک یرهزلا نع بیمش اپجردآ دق ةدايزلا هذهو

 ليق اماو « رحنلا موي راک الا جملا موب و « ناب رع تببلاب فوطٍ الو كرشم ماملا دعب جح ال : ین« رحنلا موي

 جح ىلا عادولا ةجح ماع جك ملف ماعلا كلذ ىف سانلا ىلإ ركب وبأ ذبنف ؛ رفصالا جا شانلا لوت لجأ نم رک الا

 هطينتسا نجا دبع نب ديمح لوق وه « رحلا موي ركصألا جحلا مويو » هلوقو ىهننا « كرشم مب ىنلا اهف

 ركب ىبأ ماب كلذب ةريره ىنأ ةادانم نمو م رک الا جملا م وب سانلا ىلإ هلوسرو هللا نم ناذأ و إل ىلاعت هلو نم
 هب ىداث ام كلذ نأ موي بيعش ةياور قايسو « رحنلا موي رک الا جحلا مويب دارملا نأ ىلع لدف « رحتلا موي

 نآ لبق نم هعم نمو وه هب یدانب ناك یذلا نأب ةديره ىنأ نع تاباورلا ترفاضت دعا كلذکس یلو ؛ ركب وبأ

 1 ناك نم : لوزا ناکو 6 أمهم ىدان ناک اذرأ lie نأ او ناب رعلا فاوط عمو ¢ نيكرشما ج> > عضم : : نآيش ركب

 امأو « كرشم تيبلا جح ال نل ةطو اك ةريخألا هذه نأكو . لسم الا ةنجلا لخدي ال نأو , هتدم ىلإ هدبءف دمع

 برعلا ةداع نأ ركب ىلأ دمر ىلع لاءرإ ىف ةكحلا نا : ءالعلا لاق اذلو « اهرلیب ىلع صتعا ىلا ىبف البق ىلا

 اذطو « مهتداع ىلع كلذ ىف مارجأن « هیب لهأ نم ليبسب هنم وه نم وأ هدقع نم الإ دبعلا ضقنب ال نأب ترج
 ا اا ر رع قيرط نم یاسنلاو دمحأ یورو « ییب لهأ ن٠ لجر وأ انآ الإ یع غلبي الد 9

 الو ةلسم سفن الإ ةجلا لخدب ال نأ یدانن انکف ۰ ۰ ءارب کم ىلإ لک هقا لوسر هثمإ نيح ىلع عم تنك

 نه ءىر هللا ناف تضم اذاف ؛ رپشآ ةعبرأ هلجأف دېع 2 هلل لوسر نيبو هنيب ناک نم و « ناب رع تيبلاب نر

 قولا رک آلا لبق امو هلوقو « قوص لى یح ىدانأ تنکف . كرشم ماعلا دعب جح الو < هلوسرو نيكرشملا

 اذه : لاق ۰ رحنلا موي اذه : اولاق ؟ اذه موب ىأد همفر حيحصلا اذه ىف هلصأو دواد ىنأ دنع نع نا ثیدح

 قيرط نم قازرلا دبع كلذ لضو « ةرمعلا هنأ ىلع روبمجلاف رغصالا جا اب دارملا ىف فاتخاو رک الا جملا مو

 د الا جا : دام نعو« یمشا و ءاطع 0 ةعاج نع ىربطلا 0 « نیمب املا رايك دحأ دادش نب هللا ديع

 0 هيف نال رحنلا موب رک الا جهلا مويو ةفرع موي رغصالا جحلا موي ليقو . دارفإلا رضآلاو نارقلا
 9 ايلع نأب ليبسلا هديأو . حتفلا موي لاقي اک ربك الا جلا موي ىست جحلا مايأ : ىروثلا نعو . كسانلا
 ةحيجص ناك اذاف « ةفادزاا, فقت شرق تناكو ةفرمب نوفقی اوناك ةيلهاجلا لهأ نآل ليقو ٠ اباك مايآلا ىف كلذب

 للملا عيمج جح قافتال كلذب یس : نسحلا نعو « هيف لكلا عامتجال ربكحآلا هل ليقف ةفلدزملاب عيملا فقو رحنلا
 ريبج نب ديعس قب رط نمو . ةفرع موب زک الا جحلا موب نا : هريغو ةفيحج ىلأ قبرط نم ىربطلا ىورو . هيق

 ليلا ناف رشاعلا فالخ جحلا تغب 0 فرقولا لبق خلسأا اذإ ةفرع موي وهو عسا | مود نأب جاءاو . حنلا هنأ

 «رحذلا مو رک لا جملا موي » افوقومو اعوفرم ىلع ثيدح نم ىذمرتلا اور ىو . تاف فو ولا لبق خل اسنا اذإ

 ركب انآ ETT نمحرلا دبع نب دم لوق نم لس اضيأ وه جلا ركب ركب وبآ ذينف » هل ا حجرو

 دارأف هرکی ىنأ حالم تن دما ما ال و ءارب هنع ركب أ غب اجت ىلع ب ین صدق 1 ام لىقو ‹ كلذب مف حصفأ

 كلذك آلا سیا و . ابك ةءار , غيلبت دا لا نأ ةنظ اع هلمح هلثاق نم ةلفغ هذهو « ركب یآ ريغ نم اهومسپ نأ

 ىرابلا مت ه | جك -



 ريسفتلا بانك ۔ ۵ ۳۲۳

 € ایمتخ یح اهأرق ايلع نا 0 هبف و راج ثب دح تمدق دقو « طقف ابلئاوأ نم هغىلېتب ی او « هانمدق ال

 ن ةمركعو دما نع لوقثملا فالخ ىلع ةجحلا ىذ ىف تناكركب ىنأ ةجح نأ ىلع هب لدتساو « هيف عمجا قيرطو

 ةجحلا كلت ىف ركب وبأ ىنثعب » لاق ةرب ره ابأ نأ ةلالدلا هجوو « یزاغلا ف كلذب امبنع لقنلا تمدق دقو « دلا
 ناک ءاوس فوقولا موب ةحسبص وه ىذلا رحنلا مویب دارااف تبث نإ دهاجم لوق نال هيف ةج> ال اذهو « رحنلا موي

 هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورج قيرط نم هود نا ىور من . ةجحلا یذ ىف وأ ةدعقلا ىذ ىف حقو فوقولا
 ىف ثلاثلا ىف نوجج مث نيتفس ىف نیت رم دحاو رهش ىف نوجحم ی یر «ن رش اماعو أر بش اماع نولعحي اوناك » لاق

 كلذ قفاو ركب ىنأ جح ناك ايلف < ةنس نبرشعو سمخ لك ىفالإ جملا مايأ ىف جحلا عقي الف : لاق « هريغ رخآ رهش

 عقوو « عسن ةنس تناك ركب ىنأ ةجح نأ ىلع تاياورلا تقفتا : ( هيبنت ) . . رک الا جملا هللا ءامسف جحلا رش ماعلا

 (هلوسدو هللا نم ةءار ل هلوق ىف ةرعره ىلأ نع بیساا نب دیعس نغ 2 ضروس ات( ديما ايدو
 لاق . ةجحلا كلت ىلع قيدملا ركب ماچ ا 1 هللا لوسر رمتءا ريخ نمز ناک ال » لاق

 خيشلا لاق . ثيدحلا ء ايلع ب ینل 8 ارب نذؤي نأ هرم ركب ابأ نأ ثدحي ةريره وبأ ناكو : ىرهزلا

 ركب ىلأ ة هوس امأو؛ كس ن باء ناكة نا رعجلا مربع ةنس ىف رمالا نأ 2 ةبج نم ةبارغ هيف اذه : :ريثك نا ندا دارع

 ةئيدملا ىلإ عجر نأ دعب ی یه : « یکی ابآ مآ مث د ہلوقب دارلا نأب لاكشإلا عفر نک : تاق . . عسل ةئس ۳4

 نمو وه هجوت ام . حيصأف ةنارعجلا ىلإ ةرمعلا نم عجر امل 9 3 نام ةنس جحلا ىلو نم ركذ ىوطو

 ىف جم نأ رکی ابآ ما هنأ دارلا سیل و . . عسا ةاس كلذو ركب ابأ ماف جا ناوأ ءاج نأ ىلإ « ةنيدملا ىلإ همم

 ةني دملا ىلإ مهع وجد دعب ةبتألا ديرب « ةجحلا كلت ىلع د هلوةو . ةنارعجلا ةريع اف تناك ینا ةنسلا

 ( مه نامآال مهما رثكسلا ةمئأ اولتاف ) ساپ - ۵

 دنع انک » لاق بهو نب دیز ان دح ليعامسإ ان دح ۳" انک دح ىنثلا نب دع اشو - ۸

 مکنا "يلارعأ لاقف - ةمبرآ "الا نیفناسل نم الو « ةئالث "الإ ةبألا مذه بامصأ نم تام : لاقف ةفيذح
 ت ٤ 6 ۰ و 27 - ۰ ۳ / 34 ص ۶

 قاسفلا كئلوا 3 لاق f انقالعأ نوف رب و ادثوهب نورتبب نيدلا ءالؤه لاي ۸ 6 یردن الف نور د# باحصأ

 . ۶ 1 سو ۰ ٤
 رم يصح ےس

 6 هدرب دحو ل دراولا ءالا کک ريك خيش 0 6 ةعبرا الإ مهم قبب م ¢ لجا

 ٤ ۰ = 2 4 3 - ۰ سا.

 هند جرعألا نجرلا دبع نأ ا دع شارا رق ن كدت انش اشو - ۹
 ةمايقلا / موي کدحآ " 0 نوكي : لوقي لک هلل لوسر مع 5 تا یر ةرره ا ىث دح » لاق هنأ

 »€ عرفا عاحش

 رذ ىبأ ىلع ترم »لاف بهو نب دیز نع نیصخ نع ريرج انن دح ديعس نب ةبيتق ا( - ۰
 ةضنلاو به ذا نو زاكي نذلا و ر تأرقف ماشلاب انك : لاق ؟ ض رالا هذهب کال رآ ام : تاقف ةذب راب
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 لاق . باتکسلا لهأ ىف الا مذه ام « انيف مذه ام : ةيواعم لاق ( ميلأ ؛ باذعب من هلل لبس ىف امنوقزنب الو

 » مهمفو اني ا: تاق

 دوبعال ىأ « ناميأ نم ةزمملا حتفب روبه أرق ( مهل ناعأ ال مهن] رفكلا ةمثأ اولئاقف ىلاعت هلوق باب ) هلوق

 هلوق ىف هريغو رساب نب راع قيرط نم ىربطلا ىور دقو « ةذاش ةءارق یهو ةزمملا رسكب ىرضيلا نسحلا نعو ممل

el)ليعامسإو « ديعس نبا وه ( یحانئدح) هلوق . روپمبا ةءارق ديؤي اذهو « مهل دبعال ىأ ( محل نام ۳  

 ةباور نم ليعامسإلا دنع عقوو امهيم عقو اذكه ( ةلالث الإ ةبآلا هذه باحعأ نم قب ام ) هلوق . دلا نأ نبا وه
 مودعو ىودع اوذختت ال Jè ةبألا هذه لهأ نم نيقفانملا نم قب ام » ظفلب دلاغ ىنأ نب لما نع ةئيبع نبا

 قف ةنيمع نبا رخ ىف ركذ ام ة الا تناك نإ : ليعامسالا لاق « ريبك خيشل مدحآ نإ ؛ رفن ةعبرأ الإ الا ) املوأ

 ناو اسلا - ةءارب ةبآ دنع ابجارخإ ىلع - یداخبلا قفاو دقو . ىهتاا ةنحتمملا ةروس ین و جرخ نأ یی دا اذه

 نأ الإ , اهتيعتب نو. نا درفناو « ةالا نييعل مهتم دحأ دنع سیل و. ليعامس] نع قرط نم ةاجرخأف ٠ هب ود ص

 « نيكرشملا اوبتاكنذلا ىنعي : لعامل لاق و ثيدحلا رخآ ىف ليعامس] نع ناحطلا دلاخ ةبآور نم ىليءامسالا دنع

 ناس> نب بيبح قیرط نه ىرطلا هاوز ام ةءارب ةبآ ىف ارجرخآ نم دنتسم نأکو « ةئييع نا ةءاور یوقب اذهو

 . دعب ةيآلا هذه لهأ لتوق ام لاق €( رنکدا ةمأ | ولتاقف إل ةنآلا هذه أرقف ةفيذح دنع انک و لاق بهو نب ديز نع

 نآل , طرشلا عوقو مدعل عقب مل محلاتق نأ اولتاقپ ل مهنوكب دارملاو ؛ هوت بهو نب ديز نع شمعألا قيرط ندو
 مل نمط الو کن مهم عقب | الف ( اولتاقف کنيد ىف اواعطو مدع دعب نم مهناعأ اوثکن ناو ١ ةالا ظفل

 ةمنأ : لاق كاحضلا قیرط نمو . شيرق رافک رفکا ةمئأب دارلا : لاق یدسلا قيرط نم یربطلا یورو . اولتاقب

 نب نایفس وبأ دهاجم نع رشب ىفأ ةياود ىف مهن ی رس ( ةثالث الا ) هلوق . کم لهأ نم نیکرشلا سوءد رفکلا

 نأب بقعتو , ورمع نب لیپسو نايفس وبأو ةعيبر نب ةبتعو ماشه نب لبج وبأ ةذاتق نع رمغم ةياور فو ء برح
 لیپس و نایفس ىبأ ىف حصیف. ىح وهو ةروک ذاا ةبآآلا تازت نم ىلع ريسفتلا قیطن ام لو ردیپ التف ةبتعو لبج ابأ

 م ىبارعأ لاقف ( هلوق . متيم ىلع فقأ مل ( ةعبرأ الإ نعفابلا نم الو ) هلوق ۰ اعيمج ايلسأ دقو ورم نبا

 ريمضلا نم لدب وه وأ ةادآلا « فذح عم ءادنلا ىلع باحأ بصنب ( لِي دمع بامصأ كنا ) هلوق . هما ىلع فقأ
 (ندرتی) لوق ۰ ءايشأ نع انن وري » ليعامسالا باور ىف « عقو اذيك( ىردن الف انن ورض ) هلوق .عنا ف

 (انقالعأ )هلوق : نونلاب ىنعي روخصلاو بشخلا ىف رقنلا نوكي ام شک أو : ىباطخلا لاق «نوبقني ىأ فاق مث ةدحو؟

 الو ةمجعملا نيغلاب اطوبضم تاياورلا ضمب ىف هتدجو : نيتلا نبا لاقو « انلاوهأ سئافن ىأ فاقلاو ةلمبملا نيعلاب

 هجو نكميو . نآلملا نا انخيش هركذ « اضيأ ةمجملا نیغلاب هط یطایمدلا ةخسن ىف دجوو . ىهتنا هل هجو

 ىلا ةديدملا ىلع قلغا قاطيو ۰ حاتفلاب حتفیو تيرلا ىلع قلغإ ىذلا بابلا وهو نيتحتفب قلغ عج قالغألا نأب
 قلغلا ةقرمس نم نم اذإ هناف ةقيقحلا ىلع امإ « انقالغأ اوقرسيو و هلو نوکیف « لفقلا امف لعيو بابلا ىف لمحت

 نذلا ىأ ( قاسفلا كئاوأ ) هلوق ٠ انقالغأ ىف ام نوقرسي ىأ فذحلا زا هيف وأ « بابلا حتف ىلإ لصوت

 برش ول ( لوق ۰ هتیسآ ىلع فقأ | ( ريبك خيش مدح ) هلوق . نوةفانملا الو رافکلا ال « نوقرسيو نورقبب
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 موعظلا الو ناولآلا نيب قرفب الف « ةتدعم داسفو هومش باهذأ ىأ ( هدر دجو امل درابلا ءاملا

 مارویظو مهب ونجو مهُهاي اهب یوکشن منہج ران ىف اهيلع ىنح موي ل تاپ - ۷ 0000 27 رسا م هو
 6 نوزئكت متنکام ارقوذف کیش 1 رنک ام اذه

 لاق لس نب دلاخ نع باش نبا نع "سنوب نع ىبأ انثدخ ديمس نب بيش نده لاقو - ۱

 « لاومألل رهط هللا اهلج تل زنأ اظ « کا لزم نأ لبق اذه : لاقف رم نب نا دبع عم انج رخ

 اج ةمايقلا موي کدحآ زاك ن وكي ) هلوق . ( ةيآلا ( ةضفلاو بهذلا نوزتكي نذلاو ال هلوق باب ) هلوق
 هنم رفب » دازو ناملا ىنأ نع رخآ هجو نم « جرختسملا » ىف معن ىف دنع وهو « ارصتخم هدروأ اذك ( عرفأ

 نع شايع نب ىلع قيرط نم یاسنلا هجرخآ اذكو < هءبص] همقاب ىح هب لاز الف « كرنك نأ , هبلطيو هبحاص
 ف رذ ىبأ كثيدح رکذ م . ثدحلا حرش حم ةاکرلا باک یف ةر ره ىنأ نع رخآ هجو نم مدقت دقو « بيعش

 ىف مدقت دقو ( هللا ليبس ىف اموقفنب الو ةضفلاو بهذلا نوزنكي نيذلاو ) ىلاعت هلوق لي وأف ةيواعم عم هتصق
 هحرش عم اضيأ ةاكرلا

 (بیش نب دمحأ لاقو ) هلوف الا (اهب یوکتف منہج ران ىف املع یمح موي ) لجو زع هلوق باب ) هو
 هحرش عم ةاکزلا باتک ىف هنم متأب مدقتو  ارصتخم هدروآ اذک

 ضرألاو تاوامسلا یا موي هللا باتک ىف امش رشع انا هللا دنع روبشلا دع نإ ) تسیساپ - ۸
 ملا وه ميقا 4 شا نييف ارملظت الف ميقلا نيدلا كلذ ٠ مارح ةعبرأ اهنم

 نع ةركسب ىبأ نا نع دم نع "بویآ نع ديز نب دام انثدح باهولا دبع نب للا دبع اش - ۲

 يشع ايثأ ةنسلا «ضرألاو رتاوامسلا لا اخ م وب هنیپک رادتسا دق نام زلا "نإ » لاق ليو ىبلا نع ةركب ىبأ

 «نابعشو ىداج نيب ىذلا رض بجرو مراو ةجحلا وذو ةدعقلا وذ تایلاوتم ثالث : مارح ةعبرأ اهنم ًارهش

 4 ضرالاو تاومسلا قلخ موب هللا باتك ىف ارهش رشع اذئ] هللا دنع روپذلا ةدع نا 2 هلو باب ( هلوق

 ةعبرأ اهتم ) هلوق ٠ ارهش ارشع ین ةنسلا لعج ضرالاو تاومسلا قاخ أدتبإ امل یلامت و هناحبس هللا نأ ىأ
 © مقلا ندلا كلذ ) هلوق ىف ةديبع وب أ لات ( مقلا نیدلا كلذ ) هلو . بابلا ثيدح يف اهريشف: رکذ دق ( مرح

 ىأ ( مكسفنأ نمف اولظت الف ) هلوق . موقي ماقك دوسي داس نم : ديس جر جر « مفتساا ی مئاقلا هزاج
 هيلع مالک مدقت ( هتثيهك رادتسا دق نامزلا نا ) هلوق ٠ یصاعنا باك راب ليقو : لاتقلا لالحتساب ةعیرالا ىف

 ظفاو . هتلاح لثم ةرادتسا رادتسا یا « هتك د هلوقو . ةنسلا نامزلاب داراا نأو « قلخلا .دب لئاوأ ىف

 هيف تلح ىذلا تقولا ىف ةجحلا ىذ عسات عوقو هترادتساب دارلاو , هريثكو تقولا ليلق ىلع قاطب « نامزلا »

 رادتسا دق نامزلا نأ د هب ودم نبا دنع ربع نا ثيدح ىف عق وو . راهنلاو لبللا ىوتسي ثيح للا جرب سمشلا

 « ةيلالحلا ةيبرملا ةنسلا ىأ ( ارهش رشع انا ةنسلا ) هلو . « ضرالاو تاومسلا هللا قاخ موب هتک مویلا وبا
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 ارهش رشع ةئالث ةنسلا نولعمجي اوناك : كلام ىبأ نع نمحرلا دبع نب نيص قب رط نم كلذ ببس ىف ىربطلا رکذو

 هلوق . كلذك روهشلاو مايالا رودتف ءاموي نيرشءو ةسمخو ارش رشع ىنا ةنسلا نولمع اوناک رخآ هجو نمو

 « رپشلا زیملا نآل ىمي « ةيلاوتم ةلالث باوصلا : نيتلا نبا لاق « مرحلا ةعبرألا ريس فت وه (تايلاوتم ثالث )

 زییقلا یکذب ال ىذلا نأ عم ةدعلا رابتعاب وأ . یهتنا « تايلاوتم ددء ثالث ىأ نمذا ىلع هداعأ هلعاو : لاق
 تافل مرح اب أدب ولف الإو « ةثالثلا نيب ىلاوتلا ةحلصا نیننس نم اهركذو « كين أدلاو ريك سا هيف زوج هعم

 : ليقف « مرحلا ربشألا ىضعب نيخأ نم ةيلهاجلا ىف هنولعفي اوناكام لاطبإ ىلإ ةراشإ هيفو . . لارتا درصقم

 كلذلف « لاتقلا امف نوطامتب ال ربشآ ةثالث ماع لاوتی الثا مرحلا ارفص وله و ارفع ملا نو اوناک

 لاتقلا مرحو ٠ لاتتلا هيف لحرف ار فص مر 1 ىهسإ نم مهم : ءامنأ ىلع ةيلهاجلا ین ارئاكو « تايلارتم و لاق

 نیتنسو اذکه نيتنس هلم نم مهمو < اذكه ةنسو ادکه ةنس كلذ لمي ناك نم مهنمو . مرحلا هيمسيو رقص ىف

 ةدءقلا وذو ةدعقلا اذ لاوش ريصي نأ ىلإ اذكهو هيلي ام ىلإ اعمبرو لوألا عيبد ىلإ ارفصرخؤي نم pies اذکم

 « هممظعتب نيكسمتم اوناك مآل ملا هناضأ ( رضم بجدو ) هلو ٠ . لصألا ىلع ددعلا دعي دومب م «ءةجحلا اذ

 ركذ ام نابعشو بجر ىف لم< نم برملا نم ناكو ؛ ناضمر هلدب نول_ هه اوناک ةعيبر نإ لاقيف مريغ یالخ

 ةيلهاجلا لهأ ناكو اديك أت ناہعشو ىدامج نيب هنوکپ هفصوو « نابهش نومر و اجر نولحيف رفصو مرحلا ىف

 صیصخت ضفر ىتح هلدب رخآ هناكم نومرح و امارح اربش نولحیف « اهورخآ ىأ مرحلا رهشالا ضعب اوس دق
 هيلع تناك ام ىلإ تعجر روشالا نا ث ثيدجلا یعف « ةئسلا نم ةقلطم ةعبرأ مير عقوو 2 ان احآ ميرحتلاب ةعارألا

 بابسأل ريخأتلاو مدقتلاو ميرحتلاو ليلحتلاب ةنسلا رهشآ نيب نوفلاخم اوناك : ىباطحلا لاقو . .ىننلا لطبو

 ةنسلا روهش كلذ ىف لود هربغ ارش هلدب نوم رحم م ؟ مارجلا رب هلا نواحةسيف . برحلا لاجعتسا اهتم « مه ضرعت

 دنع لب ىنلا ةجح عوقو قفتاف « هلصأ ىلإ سالا داعو نامزلا رادتسا نينسلا نم ةدع كلذ ىلع ىنآ اذاف « لدبفتو

 رهشالل نأ اپاصاح ةفيطا ةبسانم مرحلا رپشالا هذه بیترت نم لاحلا هياع رقتسا ال مهضعب ىدبأ : ( هيبنت ) . كلذ
 جحلا عوقول نيرهشب منا ناك ءو « هب ممخَت نأو هطسوتت نأو ماعلا اهب أدبي نأ بسانف اهادع ام ىلع ةيزم مرحلا

 حداوجلاب نوكي ةرات كلذو , ضع ندب 7 و ؛ةاكرلا وهو ضح لام لمع ىلع لمتشت اد عبرألا ناکرالا ماتخ

 . جحلا وهو ندپ و لام نم بكرم لمع ةرات و . تارطفاا نع فک هنال ء موصلا وهو بلقلاب ةراتو ةالصلا وهو

 لعآ هقاو « نارمش مرحلا ةعبرآلا نم هل ناکسف « امهنم دحاول ام فعض هل نوکی نأ بسان امهعمج ايلف

 ( انعم هللا نا نزحال هبحاصل لوتي ذإ « راغلا ىف اهذإ نينثا ین ) بيسإ - 9

 نوکسلا نم ةليمف ةئيكسلا . ان رصان انعم

 وأ ىنثادح » لاق سن < تباث اح ماه انثكدح ناي E دم نب نا 125 اش - ۳

 نأ ول ءا لوسر اي تلق« نيكرشملا رانآ تیأرف « راغلا ىف كو یبلا عم تنك : لاق هنع هللا ىضر ركب

 « امهثلاث هللا نینئاب كط ام : لاق « انآر "هم دق مف ر مدحأ



 ريسفتلا باتك - ۵ ۳۳۹
 : ۳ 2 ١

aT:سابع نبا نع ةكيام تأ نبا نعر جير ج نا نع نر نا 500 درگ 3 ۳1 دبع اشو 3  
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 ةشراع هتلاخو وا ما مار رب لا وأ 5 تاق - ريبزلا نبا نيبو ف مو نيح لاق ”هنأ امهمع هللا یمر

 ت 2# ۳ چ 52 ءو

 » عرج نبا » لقي لر ناسا 4 . ایرج : لاقا ؟ ؛هدانسا : نايؤسل تلقف . ةيفص و ركب وبا 7 دحو

 [ 1111 « 4170 : یف هافرط - 114 ثيدحلا ]

 یبآ نبا لاق رج نبا لاق جاجح اددح نيعم نب بح ینث دح لاق دح نب هللا دبع ترم - ۰0
 ؟ هلا مرح ام هلحتف ریی*زا نبا لتافت نأ "دیزا : تاقف سابع نبا ىلع تو دف « یش امهنبب ناكو » ةكيلم ےس ۱ از ۶۸ و 5 م م ۶# ۰ مت

 یاب “سانا لاق : لاق . ادبأ هلحأ ال لاو ىفإو « نیلحم ةيمأ یبو ريبثزلا نبا بتک هللا نإ . هللا ذاعم : لاقف

 بحاصف E امأو 55 ريب زا در - 22 "ینلا "یراوغ ورا امأ 6( هذع سالا اذپ نيأو : تاقف « رپب لأ نبال

 0 5 4ك 0 1 0 بر 1 .. ۶ ۶ 1 ١
 جوزف هتمع اهأو . ةشئاع درب نينمؤلا مأف هتلاخ امأو . ءامسأ ديري « قاطنلا تاذف هم امأو - ركب ابأ ديرب  راغلا

 11 ل ۳ ۰ خر ی ۰ م 5 2 5 1 را
 . نآرقال ىراق « مالسالا ىف فيفع مث « ةيفص ديرب « هتد ام ینا ةع اماو . ةحيدخ ديري « ول یبلا

 1 ىلا هس سو 5 ا : . 9 ا ۱

 تاما الاو تاتب وتلا ىلع راف ۰ مارک هافک أ قوبر یوبر ناو « بیرف نم ینولصو ینولصو نإ وللاو

 « هيم دا ىذع زر صاعلا یب نبا نا . دسأ نمو ةماسأ ىبو تيو' یب : دعا یب نم انطبا دبرب تاديخلاو ةيمدقلا ىشع 7 اك ی یا ا ا ی

 « ريب زلا نبا یعی « هد یو هنإو . ناورم نب كاللل دبع ىنءي

 با ينربخأ لاق دیمس نب رع نع سنوي نب ىسدع انثدح نوميم نب دیبع نب دم نشر = ۰۲

 یسفن ”نيساحأل : تاقف اذه هرمأ ىف ماق ريب زلا نبال نوبجمت الأ : لاقف سابع نبا ىلع انلخد » ةكسيلم ىبأ

 ريب زا نباو مع یبا ةع نبا : تلقو « هنم ريخ لکب ىلوأ اناك اھو رسا الو ركب أل !متبساح ام « هل
 7 4 ام 4

 *نظأ تنکام تاقن « كلذ درب الو ىع ىلعتي وه اذاف  ةشئاع تخآ نباو ةجیدخ ىخأ نباو ركب یبا نباو
 ۳1 ر ۶ 1 0 5 6 ل

 نأ نم 1 بحأ ی ونپ 56 نأل "دبال ناك نإو نرخ ديرب هارآ امو « هعديف ىسفن نم اذه ضرعأ ىنأ
 ر هس

 6 مث ريغ یب ري
 وأ لاق ( انرصان ىأ € انعم هللا نا نزحت ال هبحاصل لوقي ذإ راغلا ىف امه ذإ نينثا یا و هلوق باب ) هلوق

 ةديبع ىبأ لوق وه ( نوكسلا نم ةليعف ةنيكسلا ) هلوق : انظفاحو انرصان ىأ ( انعم هللا نا ) ىلاعت هلوق ىف ةديبع
 قو « ريالا قي رطل الإ بابلا ثيداحأ عیج ىف روکذلا وهو ىءجلا وه ( دمت نب هللا دبع انادح ) هلوق ٠ اضيأ

 هب هصاصتخال قعجلا هب دارملاف كلذ قاطي ثيح نک او ‹ ةبيش یآ نب ركب وبأ منم ةعامج دم ن هللا دبع هخویش

 .ركب فأ بقانم ف هح رش عم ثيديلا مدت دقو ء لاله نیا وه ةلمقثلا ةدحوملا 2 هلوأ جم نابحو . همه هراثک لو

 ةعيبلا نم نتما ةيواعم تام نيح ریپزلا نبا نأ كلذو « ةعيبلا ببسب ىأ ( ريبزلا نبا نيبو هنيب عقو نيح ) هلوق
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 هجوت مث « ةرلا ةعقو تناكف ةئيدملاب ةبقع نب لسم ةب وأم نب ديزي ىرغأ ىح كلذ لغ ردأو ةبواعم نی دب نیل

 اومدو « كم ريبزلا نا رصخ ريم ن نيصح ياشلا شيجلا ساب ماقو ةبقع نإ سم مريمأ تاف کم ىلإ شيجلا

 ءانب ىف ديبزلا نبا ماقو « ماشلا ىلإ اوعجرف ةيواعم نب ديزي تومب خلا مأجفف ۰ تقرتحا ىتح قيئجذملاب ةيمكلا

 « ماشلا لهأ نم ريكو ناسارخو قارءاو رصمو زاجحلا لهأ هعاطأو فال اب عبوبف هسفن ىلإ اعد مث « ةبمكلا

 رصم ىلإ ناورم ىضمو « طمار جرم ريبزلا نبا لبق نم ںیمالا سدق نب كاحضلا لثقو ماكا ىلع نا ورم بلغ مش

 نیتسو سم ةنس ىف ناورم تام مث « سم ةنس ىف ةيعكلا ءانب لکو « نيتسو حبر هذس ىف هلك كلذو  املع بلغو

 دم ناكو ؛ ریپ رلا نبا لبق نم ناكن م هنم رفف ةفوكلا ىلع كيبع نآ نب راتخا باغو « هماقم هنبا كلملا ديع ماقو

 ريبزلا نبا امهاعدف  نيسحلا لتق ذنم کم نیمیقم سابع نب هللا دبعو ةيفنملا ناب فورءملا بلاط ىنأ نب ىلع نبا

 ريبزلا نبا مباع ددشف « كلذ ىلع ةعامج امپمیت و « ةفيلخ ىلع سانلا عمتم ىح عيابن ال : الاقو امنتماف هل ةعيبلا ىلإ

 فئاطلا لإ اجرخو « اعنتماف ريبزلا نبا لاتق ىف امهونذاتساو امهوجرغأف اشرچ ملا زج راتخلا غلبف ؛ مر صحو

 « كانه ماقأف عبنيب لبج ىوضر ةرج ىلإ هدعب ةيفنحلا نبا لحرو « نيّدسو نام ةئرم سابع نبا تام یتح ام اماقأف

 لشق بقع كلذو « نيعبسو عبرأ ةنس لوأ وأ ثالث ةنس رح ىف تاف ةليأ وحن ىلإ هجوتف ماشلا لود دارأ مث

 یدح) ةئس ةنيدملاب تام هنأ ىدفاولا دنعو « كلذ دعب وأ نينا ةنس ىلإ شاع ليقو « حیحصلا ىلع ریبزلا نبا

 ةريشك مل تافارخ ىف ء ضرالا كلب ىح تو ال هنأو ىدبملا هنار تم مل ىح هنأ ةيناسيدكلا تعزو « نینام و

 ىنأ نيا لوقب دارملا نايبل هريغو ىرطلا خیرات و دعس نبا تاقبط نم هت ركذ ام تصخل او . ابعضوم اذه سيل

 نأ ديرتأ : تاقف سارع نبا ىلع تودفف » ىرخالا قيرطلا ىف هلوقلو « « ريبزلا نبا نيبو هني عقو نيح » ةكيلم

 قحتسم هنا ىأ ءهنع الا اذهب نآو : تلقف « ریہ زا نبال حاب سانلا لاق : سابع نبا لوقو ؟ ريبزلا نبا لن اقت

 قيرط نم ى افلا یودو . هان ركذ ال هل ةعيابملا نم سابع نبا عنتما نكلو « ةروكذملا بقانلا نم هل امل كلذل

 امهنم بلطو « ةكم انکس مث ةنيدملاب ةيفنخلا ناو سابع نبا ناك » لاق هببأ نع معطم نب ريبج نب دجم نب ديعس
 ةعبرأ ف شيج امهلا جرف قارعلا ىلإ الوسد ثءبف امملع قيضف « لجر ىلع سانلا عمت یتح ايب أف ةعببلا ريبزلا نبا

 ركذو «فئاطلا ىلإ امهوجرخأف « كلذي امهفوخ بابلا ىلع لع بطحلا رضحا دقو « نروصح امهودجوف فالآ

 ىبأ تنب ىأ ( ءامسأ همأو ) هلو . نيتسو تس ةنس ىف سابع ناو ريبزلا نبا نيب تعقو ةصقلا هذه نأ دعس نا

 هم ىنلا جوزف هتيعامأو » ةيئاثلا ةياورلا ىف هلوقو « بلطلا دبع تنب ىأ ,ةيفص هئدجو » هلوقو « قيدصلا ركب

 نبا وه ريبزلاو « دسأ نبا ىأ دليوخ تاب ة<يدخ ابنال هيبأ ةيع یه امتإو ازو# هتع اهاع قلطأ ة<دخ دير

 لاق ثيححو « هتنر نا وه اءلو « رکب ىبأ نبا » لاق ثيح ةثلاثلا ةياورلا ىف زوي اذکو « دسآ نب دلیرخ نب ماوعلا

 وأ« هدانسا ركذا یا بصنلاب ( هدانسإ نايفسل تلقف ) هلق . ماوملا ايخأ نبا نیا وه امو ءهجيدخ ىخأ نا د
 امل نكل ثيدحتلاب هل حرص هنأ اذه رهاظ ( جرج نا لقي ملو ناسن] هلغشف ان؛دح ) لاقف . هذاتسإ ام ىأ عفرلاب

 یراخبلاربظتسا كلذلو , ةظساولا مدع لمتحاو  ةطساو امهنيب لخدب نأ دارأ نوكي نأ لمتحا رج نبا لقب :

 وه ( جاجح ) ةيناثلا قب رطلا ىف هلق . هخيش نع رخآ هجو نم مث « جیرج نبا نع رخآ هجو نم ثيدحلا جارخاب

 اراصتخا روكذم ريغ ىلع ةينتلاب ريمضلا داعأ اذک (,ىث ام وب ناكو ةكيلم ىبأ نبا لاق) هلوق . یمیصلا دم نبا
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 نیا نيب و هنيب عفو نيح سابع نبا لاق لاق عح لوالا ةاورلا ف حرص وهو « ريبزلا ناو سابع نبا هدامو
 اوناک مهنأ ىأ ( نیلع ) هلق . ردق ىأ (بنك) هلوق ٠ مرحلا ىف لاتقلا نم ىأ ( هللا مرح ام لحتف ) هلوق ٠ ديبزلا

 هورصحو لاتقلاب هؤدتبا نرذلا مه ةيمآ ونب ناك نإو كلذ ىلإ سلا نبا بسن الو « مرحلا ىف لاتقلا نوحیبپ
 هتحاباب نذؤي اف عرشف « هرسیابیل مشاه ىب رهح هنع هللا مدر نأ دعب هنال هسفن نع موعأد الوأ هنم أدب امنو
 : ةلمر هتخآ ىف لزغتب رعاشلا لاق « كلذل « للا » ديبرلا نبا ىمسي سانلا ضعإ ناكو « مرحلا ىف لاتقلا

 لحما تخأ ةلحلا بع لزغ ىنعم بلقل نم الأ

 . هيف لتوق ولو مرحلا ىف لئاقي ال هنأ سابع نبا بهذم اذهو , هيف لاتقلا حيبأ ال یا ادبأ هلح ال هلرقو
 ناك ,زم سانلاب دارملاو « لصتم ربف ةكيلم ىنأ نا هنع كلذ لفانو سارع نبا وه لئاقلا ( سانلا لاق لاق ) هلوق

 نم هل الل هنع ةديمب تسيل ىأ ةفالخلا یا ,ىمآلا اذ نيأود هلوقو سآلا ةذيصب «میاب» هلوقو ريبزلا نبأ ةرج نم

 ةبيتف نبا ةياود ىفو . نآرقلل ءىراق مالسالا ىف فیفع هلوقب املا راشأ ىلا هتفص مث مركذ نيذلا هفالسأب فرشلا

 نبال عياب هل ليق ام ساب نبا لاق د لاق شعلا نع دعس نب ی قيرط نمو ةناوع نع کا نب دمع قيرط نم
 . تارجحلا ريسفت ىف ركب یا نبا ةيناثلا ةاورلا ىف هلوق ىلع مالک لا یتأیسو « ريبزلا نبا نع بهذملا نيأ : ريبزلا
 ةدحوملا مضو ءارلا حتفب ( فوبر ناو ) هلوق . ةبارقلا بیس ىأ ( بيرق نم قولصو ینولصو نإ هللاو ) هلو
 اهدحاو لاثمأ ىأ « ءافك أ » هلوقو « دارفالاب ىنبر ىنممشكلا ةياود ف ( فوبد ) هلوق ٠ ةيب رنلا نم ةليقثلا
 ریہ زلا نبا طهر دسأ ونب نيروكذملاب سابع نبا دارم نأ اذه رهاظو « مهباسحأ ىف یا « مارک » هلوقو ۰ .فک
 ةافولا هت رضح امل سابع نبا نأ ىرخأ قي رط نم ركذ هناف « ةيمأ ىب دارأ هنأ لغ لد» یرابخاالا فنخي ىبأ مالكو
 انع یب تکرت و هنعب ىلإ سائلا توغدو هرزأ تددش 3 جرخ ال ريب لا نب ١ نإ یب اب د لاقف هینب عج فئاطلاب
 ام اذه ديؤيو «ىافج باصأ ام باصأ الف . امارك انور انویر ناو « ءافك أ انولبق انولبق نإ نيذلا ةيهأ ینب نم
 م هع ىب ناف « مهريغ ینبرب نأ نم ىلإ بحأ یمع ونب یبرب نآل دال ناك ناو » لاق ثيح ةثلاثلا ةباورلا رخآ ىف
 نب هللا دبع دج بلطلا دبعف فائم دبع نب مشاه نب بلطملا دبع ینب نم مهنأل فانم دبع نب سش دبع نب ةيمأ ونب
 « نيقيقش سم دبعو مشاه ناكو « صاعلا فآ نب کا نب نام دج ةيمأ مع نبا بلطلا دبع نب سابع
 : رعاشلا لاق

 بالو مال دعب امهو 2 اماه ولتی ناك سم دبع

 یاب اوقاف یومتنفد اذاف : هبنیل لاق سابع نبأ نأ د هرخآ ىف ناف فزع ىبأ رخ ىف ام كلذ نم حرصأو

feهل وق دمب لاق هناف روكذملا ثيدحلا يف هخرات ىف ةمثيخ نآ نبا هجرخأ اف اضاو كلذ نايب تيأر مش ةيمأ ىب  

 یب تكوتو هل تنعذا ىأ « بيرق نع قواصو یولصو نإ یع یہ تکرتود نآر فلل ءیرات مالسالا یف فيفع م

 هنبال لاق سابع نبا نأ ةروكذملا ةبيثق نبا ةياور ىف كلذ نم حرصأو : مالكلا يةتسي اذءو ۰ ىريغ ىلع رثاف یع
 هلوق . « هدنع سائلا رثآ ناك_ف كلا ديعب ىلع قحلف ؛ عدجأ ناک ناو كنم كفن أ ناف « كع نباي قحلا » ىلع
 وهو نون مث ةنک اس ةيناتحتب نياف ینپمدکملا ةياور ىف عمقوو « ةرثالا نم یضالا لعفلا ةذيصإ ( ىلع رثآف )
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 تات ولا ( هلوق . « ناوماب شوا مف لع راو هنضع ىلع تددشف ر ةروك لا ةدق نبا ةياور قو فحص

 ثراحلا نب بوق لاقبو دسأ نب تبوت ىب ىلإ ةف تات وتلا امأ (دسا ىب نم انطبأ ديرب تادیاو تاماسالاو

 ىلإ ةيسنف تاديملا ا ىزعلا د,ع نب دی نب ةماسا ىب لإ ةف تاماسالا امو: یهق نب ىزعلا دبع نبا

 كاحضلا نب دمع نع راكب نب ريبزلا ا:ادج : ىوك اهلا لاق « ىزملا درع نب دسأ نب ثراحلا نب ريهذ نب دم یب

 اتيب 6 یب نم لوأ ريهز نب ديمح ناک : لاق ريبزلا انئدحو لاق . رجحلا ىف نفد ثداحلا نب ريهز نأ نيرخآ ىف

 : مولئاق لاق هتیپ ديمح ینہ الف « ةرعكلا ةاهاضا كلذ هرکس شيرف تناكو « امم

 4 وم اماو هت اح امآ هدلب دریل یاب مويلا

 ناك : قرذألا لاق ء ربب رلا نبا دج ديسأ نب دار وخ عم ناعبالا ,ذو عمتجو . كلذ ىلع هوع) ا ءىش هبصإ 1 بل

 سابع نبا لوق یعم اذهن , مريغو سش دبع بو ماه ىنب ىلع دسأ یہ أدب نذإلا ىف سالا اعد اذا ريبزلا نبا

 ىبو بلطلا یبو مشاه یب مث س# دبع یب مدق نار نب كلما دبع لو الف : لاق « خلا تار وتلا ىلع راف و

 كلذ علص ناكف ؛ شيرق نم نطب دعبأ pre نم.قأل : لاقو دسآ یب لبق رف ن ثراحلا یب ىطعأ م لاو

 نم انطبأ ديرب ) هلوق ٠ مم اريقحت ةلقلا عمج ةروکذ لا نوطبلا سابع نا عمجو . دیبزلا نبا ةفلاع ىف هنم ةفل ایم

 اذکو : تلق ."نضلمع كلذ ىلع هب خلا دربأ نب تبوت یب نم اطر أ دوري هاوصو عقد اذک ( توت نب درم ىب

 « ىزعلا دبع نب دسأ ىب نم اراغص اذاذنأ ةروكذملا فنخ ىنأ ةباور قو  باوصاا ىلع می ىبأ جرختسم ىف عقو

 ىأ ( ذب ) هلوق . صاعلا ىبأ نب ملا نب ناورم نب كلملا دبع ینعی ( صاعلا ىبأ نبا نا ) هلو . باوص اذهو
 « ةمناتحتلا دندشآ و ملل سکو نکس دقو اضيأ مضل دقو لادلا حتفو فاقلا مب ( ةيمدقلا ىثع ) هلو . رهظ

 یداخبلا ىف ىذلا : ريالا نبا لاق . رومالا اعم بلطي زر هنأ ديرب لثم وهو :رتخبتلا اهانعم: هريغو ىلاطخلا لاق

 اهانعمو هلوأ ىف ةين اتم ةدايز < ةيمدقيلا د بيرغلا بک ىف ىذلاو « لضفلاو فرشلا ىف ةمدقتلا یهو « ةيمدقلا »

 هناو) هلوق . حيحصلا ىف عقوام لثم فنخ ی ةباور فو : تلق . لعفلاو ةملاب مدقتلا ليقو « فرشلا ىف ةمدقتلا
 ىلاعم نع هفلخت و هرخأت نع كلذب ىنكو « هان یآ امفیشختبو اولا دیدشنب یول « ريبزلا نبا ین ( هبنذ یول

 :رعاشلا لاق هلثم قو « لوآ لوالاو :مونلا تدارآ اذإ عابسلا لعفت ا ةعدلا راثبإو نبجلا نع هب ىنك ل يقو « روم لا

 تابصقلا اوزرحأ ىح ةيمأ تمدقتو ىرقبتلا ريبزلا نبا یثم

 ىصقأو حصانلا ىندأف اهغضاوم ءایشالا عضو الو , رخأتي لو مدقتي لف فقو هنأ ىنمملا : ىدوادلا لاقو
 دهبزلا نبا ناو » ةروكذملا فنخم ىنأ ةياور قو . هدارآ ام هل متي «  هبنذ ىول » ینعم نيثلا نبا لاقو . حشاکسلا

 مل كالا دمع ناف ۽ سايع نا لاق اک سالا ناكو « ةيمدقلا یثع « كلا دبع ىف هلوةل بسانلا وهو « یرتبقلا یثع

 هکع ریبزلا نبا ی ركاسعلا زوج مث . ايعصم هاغأ لتقو ريبزلا نبا نم قارعلا ذقنتسا نأ ىلا هرمآ نم مدقت ىف لزب

 نع ) ةثلاثلا ةباورلا ىف هلق . ىلامت هللا همحر لتق نأ ىلإ رخأت ىف ريبزلا نبا مآ لزب لو. ناك ام الا نم ناکف

 هلاق ء هحصن و هن وعم ىف امنشقان ال ىأ « ىسفن نیساحا) د هلوقو « کیا نیسح نآ نا ىأ ( دیعس نب رع

 كا رتشال كلذ سابع نبا عنص امنو « امهفانم نم ركذأ ملام هبقانم نم نرکذ ءانم٠ : ىدوادلا لاتو . ىباطخلا

 یرابا عه * ۸ ج0۲ - م
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 سايع نبأ كلذ ربظأف امجفانكةربشلا ف هيفانم تناك م رس زا نا فال 0 رگ و 053 یا باثم هژ رم ف سالا

 . ىنع ايحنتم لع حقآ ىأ ( یع ىلءتي وه اذاف ( هلو . هذع عجر ره هفصنب ' الف « هل هزم اانا سانلل هئدبو

 یآ » سفن نم !ذه ضرعأ ىنأ نظأ تنك ام 0 هلوقو ۰ هتصاخ نم نركأ نأ كوري ال ىأ ) كلذ ديري الو ( هلوق

 باور قو, اريخ یب عنصي نأ ديري ال ىأ ءاريخ ديرب هارأ امود هلوقو , كلذ ىم ىضر الو هل عوض اب هژدیآ

 ابر "ىلع نوكي ىأ «ىبد نال « هلوقو 8 مدقت امم#ريو: فريدضا وهو » | ریو ديرب ءارآ «Js ینہ ہشکلا

 لإ بحأ ةيمأ یب ةعاط ف نوكأ نال هاذعم : سلا لاو ٠ هریب دز كلمو هساب ما و هار ی هر وأ ۰ اریمآ یآ

 لآ هاو )2 مدت اک دسآ یا نم مشاه ی ىلإ برفآ ةيمأ ی نال 6 دما یب ةءاط ىنوكأ نأ نم

 ةيلعملاب ملات : ده لاق < باقرلا فر مهب واق ةفلؤملاو ) باپ - ۰ 7 ا te ۰ « يرو
0 8 ۳ 

 هنع لا ىضر ديعس ىلأ نع مش يا نع ویا نع "نایفس انريغأ : ريثك نب دج شو - ۷
 ۳۳ م ۳ ہک ۶ و ۶ مر ن

 ج رخ : لاقف» تلادت ام : لجر لاقف . مهفلأتأ : لاقو ةعبرأ نيب همسقق « شب لو یبلا ىلإ ثعب » لاف

 « نيدلا نم "نوق رم موق اذه "یفذض نم

 نبا نع ءاقرو نع ىبايزفلا هلصو (ةيطعلاب مرفل أتي دام لاق (باقرلا قو مهولق ةفلؤمار )ل لوق باب) هل

 .باقرلاب قلعتیام ركذي مل ذا , هجوأ وهو رذ ىبأ ةياور ريغ نم (باقرلا فو هلوق طقسو « دهاجم نع حيت ىبأ
 « تلدع ام لجر لاقف < مهفلأت| لاقو ةعارأ نيب همسقف ءىثب 2 ىلا تعب د ىلإ ديعس نأ ثيدح ركذ مث

 ةوزغ ىف كلذ عيمج نایب مدقت دقو « لئاقلا لجرلاو ةعبرآلا ةيمستو ثوءبملاو ثعابلا مهيأو ادج ارصتخم هدروأ

 یزاغلا نم نينح

 ( تاقدصلا ىف نينمؤملا نم يع ولعلا نوزه نيذلا ) سيسصإ - ۱
 ممقاط مدېجر مهادهجو ٠ نوبيع نو ۳1

 نع لئاو ىبأ نع نابل نع ةبعش نع رفعج نب دمم انربخأ دم وبأ دلاخ نب "رشب رڪ - ۸

 « هئم رکاب "ناسا ءاجو عراص رقصت ليقع وبأ ءا ٤ 4 اح انك ة5 دصلاب رها امل » لاق دوءسم یا

 ت

 . نيلي نيذلا ) تلزنف «ءائرر لإ خال اذ لمف امو « اذه ةقدص نع 6 هللا نإ : نوقفانملا لاقف

 « ةآلا ( مدمج الإ نودجمال نيذلاو تاق دصلا ىف نينمؤلا نم نيعوطلا

 نع قيقش نع ناملس نع ةدئاز مكن دحأ ا یال ”تاق : لاق موهاربإ نب ادعا یم -

 ناو « الاب ٤یج تح اند سس لات « ةقدصلاب أي 2 هلا ل وسر ناك » لاق ىراصنألا ٍدوعسم یا

 ۱ « هسفنب ضرعی هنأك فلآ ةئام مويلا مهدحأل
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 « رذ یال اذه طقس ( نوبيعي نورملب < یاقدصاا ىف نینمژلا نم نيعوطملا نوزلي نيذلا ) هلوق باب ) هلوق
 < مدرج الا نود د< ال نذلاو هلرق ىف ةددبع ی مآ لات ) مپ واط مدرجو مدرج ) هلو ٠ ةکرلا ىف مدقت دقو

 مریخ ةغل و , زاجملا لات ةؤل مضأ اب دو جلا : ءارغلا لاو « لقلا دبج لاقي « مهتقاط هانعمو ءاوس حوتفمو مومضم

 حتفل 5 لبق : فاتح امها نعم نأ موضعإ نع ىحو ' ئربطلا هلاق ناسالاب ملا له دنع دمع ره اذهو , حتفل

 یددبلا ورع نب ةبقع وه دوعسم وبأو « شعألا وه ( نابلس نع) هلوق ٠ كلذ ريغ ليقو ۰ ةقاطلا مضلابو ةقدلا

 انک ) هلوق . كانه هن ايب مدقت دقو ةقدصلا ةيآ تلزن اه د ظفاب ةاكرلا ىف مدت ( ةةدصلاب انمآ ل ) هلوق

 رجاؤن ىأ «لماحت» ظفلب ةيغش نع رخآ هجو نم ةاكرلا ىف مد دقو ؛ ةرچالاب ضعبل ائضعإ لمع ىأ ( لماحتن

 ةقشم ىلع هفاکسن ىأ سالا ىف لماحت , ملا ١ بحاص لاقو « هطبض ىف فالتخالا نایب مدقتو , لملا ىف انسفنأ

 حتفب وهو اذه ليقع ىبأ مما ( عاص فصنب ليقع وبأ ءا ) هلو . قيطي ال ام هفاك ىأ نالف ىلع لماحت هنمو
 ديعس قیرط نم هدنم ناو ىربطلاو ديمح نب دبع هركذ « اماثم هرخآو ةنك اس ةدحوم امهیب نيتامرع, باحبح هل وأ

 نم لجر ءاج د لاق ( تاقدصلا ىف نيم وللا نم نيعوطملا ن 0 نذلا) ىلاعت هلوق ىف لاق ةداتق نع ةيورع ىبأ نبا

 لهال هتکساف عاص امأق «رم نم نيعاص ىلع ريرجلا رجأ تب هللا ىن اي : لاقف ليقع وبأ باحبملا هل لاقي راصنألا

 « لسم اذهو « تلزنف « ليقع ىبأ عاص نع نيينغل هلوسرو هللا ناك نأ : نوقفانملا لاقف . اذ وه ابف عاص امأو

 هيبأ نع ليقع ىنأ نبا نع راسي نب دلاخ نع ةديبع نب یسوم قيرط نم ىربطلاو یدورابلاو یارطا هلصوو

 «طسدالا» ىف قارطلا یورو « نيم. اطوبضم ظافلا ضیب طخ هآر هنأ لیبسلا رکذو .هومسپ ل نكلو «اذپ ۱

 عاصلا بحاص عفار نب لهس تب ةريمع اپمآ نأ یدع تاب هتدج نع ىوابلا نع نب دیعس قيرط نم هدنم نباو
 نآ یلکلا نبا یکذ اذكو « ةکر اب امه اغدف و ینلا ىلإ ةريمع هتنپ اب و رم عاص هتاکزب جرخ نوقفانلا هزل ىذلا

 لات هلوق ىف لاق ةمرکع قيرط نم ديمح ني دبع یورو « نرقفانملا هزل ىذلا عاصلا بحاص وه عفار نب لبس

 نوكي نأ لمتخیف « دعس نب ةعافر متاح ىبأ نبا دنع عقوو « لبس نب ةعافر وه ( ممدهج الإ نود# ال نذلاو )
 دبع نب ليقع وبأ ةباحصلا نو. نائثا امه وأ « باحبح هيقلو لهس ليقع ىبأ مسا نوكي نأ لمتحيو « افیحصت

 « ةماعلاب دیشتسا و : لاق نمحرلا دع ىدقاولا ماسو قعا نا الو ة,ةع نب یموم همسر 1 یردب یولبلا ةيلعث نب هللا

 ديه وه ليقو . لوأ لوالاو , نرخأتلا ضعب هعيتو هددع عاصلا بحاص وه هزأ ىلع لدي یربطلا ماکو

 ىنلا لاقف بارسلا ةب لوزب لجر ءاجو » لاق هتبوت ةصق ىف كلام نب بعك ثيدح ىف تبث دقو (۱) ناحم نب نمحرلا

 هللا دبع اذه ةمثيخ ىبأ مساو « نوقفانلا هزل ىذلا عاصلا بحاص وهو « ةمثيخ وبأ وه اذإف ةمثيخ اب یک

 هن أ اهيف تاياورلا رثكأ نأ كلذ ديؤيو . عاصلاب ءاج نم ددعت ىلع لدي اذهف ؛ راص آلا نم ملاس ىب نم ةمثيخ نبا
 « عاص فمنب ليقع وا ءا » بابلا ثیدح ىفو « عاصب قدصتف لجر ءاجل د ةاكزلا ىف عفو اذکو « عاصب ءاج

 یراحا دیز نإ ةيلع وه عاصلاب هاج ىذلاو « قالجعلا لسا ن ن درز وه هلام ةفدص ءاج ىذلا نأب ىدقاولا مزجو

 ا 6 لبن نب هللا دبعو رش * نب بتعم اذه ةقدص نع ینغ هللا ناو ءارم اذه نإ اولاق نيذلا نم یم" و

 نزوب مال مث ةانثم مث ةدحوم مث نونب وهو لتبا نب نمحرلا دبع هيفو یدقاولا قيرط نم « تامهملا » ىف بيطخلا

 ميم ريغب « ناجس » اپضوپ لو « خسذلا شعب ىف اذك : قالوب.ةوبط شاه ىف )١(



۳۳۲ 
 ريسفتلا باتک 06

 ةاكزلا ىف مدقت ( هئم رک اب ناسنا ءاجو ) هلوق . كلذ نم رنک أب ءاج نم ددعت ىلع لدو ام اضيأ یتا و « رفعج

 ةريره أ نع هيبأ نع نجحرلا درع نب ةبلس یآ نب رع قيرط نم رازلا یورو « ريك ءىثب لجر ءاج و » ظفلب

 هللا نر لاقف فوع نب نمرلا دع ءا لات . اب ثءبأ نأ ديرأ یناف ! |وفدصآ : : اس هلل لوسر لاق » لاق

 تکسمآ ايفو تیطعا ايف كل هللا كراب : لاقف « ىلايمل امركسمأ نیفلار « فر اممضرقأ نيفاأ : فالآ ةمبرأ یدنع
 نع دايع نب تولاط الإ هدنس» ۸ رازلا لاق . ثيدحلا « رم” نم نيءاص تا راصالا نم لجر تاب و لاق

 درج نب دجع هجرخأ كلذكو ¢ ہا ةر ره ابآ رکذب مف هاو نأ نع لماكو أ هادتدح و لاق « ؛ رگ نع ةناوع نآ

 ةناوع ىأ نع ىرخأ قرط هرم ناو یا مسن نبا هجر أو «ةناوع ىنأ نع دم نب سنوي نع

 دنعس قیرط نمو ديثك ی آ نب ! یک قار ط نم ىربطلا' هجرخآ و  دانم] ريغب یزاغلا ىف قع) نبا هرکذو السم

 ىلع تلو هللا لوسر ثحو د لات دحاو یمااو ةمركع نع نابآ نب محلا قير ط نم متاح ىبأ نياو ةداتق نع

 فالآ ةينامث ىلام هللا لوسراي : لاقف فالآ ةءبرأب فوع نب نمحرلا دبع ءا - كوبت ةوزغ ىف ىنعي - ةقدصلا

 ها یدع نب ماع ذ دمو قدمت و . تيطعأ عفو تكسمأ امن كل هلا كرا, : لامف امفصن تكدمأو اهفصنب لانچ

 نابع نبا نع قوملا قیرط نم ىراطلا هجرخآ اذکو . ثيدحلا « رمت نم عاصب ليقع وبأ ءاجو . رمت نم قسو
 « بهذ نم ةيقوأ نيءب رأب فوع نب نهرلا ديع ءاج د لاق ساع نبا نع ةحلط ىبأ نإ ىلع قرط نمو < هوحن

 ةثامعإرأل فوع نب نمحرلا ذيع ءاج د لاق سنأ نإ عیلرلا قيرط نم متاح ىأ نباو دی نب دبع دنعو . هانعع

 لاقف ةداتق نع رمعم نع قازرلا دبع هجرخأو « ثيدحلا « بهذ نم ة وا ةمامع امن ىل نا : لاقف بهذ نم ةيقوأ

 ذئموي ءاج هنأ « ءافثلا د ف ضايع کحو ۰ دهاجب قيرط رم متاح ىبأ نبال هلثمو « راثید فالآ ةينامث د

 ةين امك هيف قرطلا حصأو « فوع نب نهرا لدع هرضحأ ىذلا ردقلا ىف دي كرش فالتخا اذهو « ريمب 2١2 ةلامعستب

 . لعأ تاو «هريغ وأ سنأ نع تباث نع ةلس نب دامح قيرط نم متاح ىبأ نبا هجرخآ كلذكو . مرد فالآ

 ضعإ و « ةميظع ةقدصإ نامعو « ةقدصإ رمع ءاجل ةفدصلا ىلع سانلا فح و ین نآ « ءارفلا ناعم ١ ىف عقوو

 ءالؤد جرخأ ام : نوقفانلا لاقف « رم : نم عاصب ليقع وبأ ءاج مث « فوع نب نمحرلا دبع یم» ل ىنلا باعحأ

 ديعس فآ قیر نم ةيودرم نبال و . تا زف « هسفنإ رک ذیل هعاص) ءاچ ااف ليقع وبأ ااو « ءاير الإ مهتاقدص

 نوزلپ نيذلا تازف ( هلوق . ثيدحلا « نينمؤملا نم نوعرطلا ءاجو « هتفدص! فوع نب نهرلا دبع ءاجلاد

 ريغب نوزغي نذلا مو « ءاطلا ىف ءانلا ترغدأف نیعوطتلا هلصا و واولاو ءاطلا یدشتب رولا ةءارق ( نیعوعلا

 نم ًاطخأو ؛ نيعوطملا ىلع فرم مدرج الإ نودحب الن ذلاو ) ةلوقو « هريغ ىأ ناطاس نم ق قزر ةن امتسا

 هنم مفي هن  نینمژلا ىلع فوطعم لاق نم اذکو « ینعلا داسف همازاتسال ( نوزلپ نيذلا ١ ىلع فوطعم هنإ لاق
 نم نيعوطلا نوزملي نيذلا ليق هنأكف ةرياغملا فطعلا ىف لصالا نآل نينمؤء اوسیل مدمج الا نودحي ال نيذلا نأ

 ريغ نوعوطم ىناشااو نونمژم نوعواعم نيلوالا نألكف « مدمج الإ نودج ال نيذلاو نينم وما نيفنصلا نيذه

 . هيف ةتكسنلاو « ماعلا ىلع صاخلا فطع نم نوكيو نيعوطملا ىلع فوطءم هنأ قحلاف : حیحصا سیلو « نینمژم

 اندحآ لاتحیف ) یاثل ثيدحلا ىف هلوق . ملعأ هللاو « ابلاغ رثكملا نم دشآ لقلا نم ةبرخسلا نال صاخلاب هيونتلا

 « ةلامبس » ةخن ىف : قالوب ةعبط شماه ىف ( ) ١



 ۳۳۳ 4۱۷۱ - 11۸ ثيددحلا

 ىف هلوقب دارلا نايب دافأف « لماحیف قولا ىلإ اندحآ قلطنیف د ةاكرلا ةءاور ىف « هب قدضتیف ینمی ( دملاب ءیج یتح
 ةئامو «فلا ةثامل موبلا مهضءبأ ناوم ةاكزلا ةباور ىف ( فلأ ةئام م ويلا مدحال ناو ) هلوق . لاتحیف ةيا ورا هذه
 ديري نأ لصتحیف فلأ ةئاملا نيم رکذپ مو ۰ فرظ مویلاو مضعبل وأ مدحأل ربخلاو نا مسا انآ ىلع بصنلاب
 قع) هيب « دومدم ىبأ نع یوارلا قیقش مالك وه ( هسفنب ضرعي هنأك) هلوق . دادمالا وأ ريئاندلا وأ ما ردلا
 هرخآ ىف لاقف قعإ نع رخآ هجو نم * ودرم نبا هجرخأ و . هنع ىراخبلا هجرخأ یذلا وهو « هدنسم ىف هب وار نب
 ىف دازو رخآ هجو نم لیعامسالا هجرخآ اذکو « هسفنب ضرعي هن أك : قیقش لاق « فلأ ةئامل مویلا مدحآل ناو »

 نوندصتب لوسرلا نمز ف اوناک مهنآ ديرب لاطب نا لاق « هلام رک دق دوعسم وأ ناكو : شعالا لاق » كثدحلا رخآ

 نوقد مت اوناکم مآ هدارم ريذملا نب نيزلا لاقو « دیعب وهو لاق اذ.ك ,نوقدصتي الو نورثاكم ءالژهو ؛ نود اع
 لهتحو : تلف . رسع ةيشخ مدع عمو رسو نم نوقدصتب اوراصف مهيلع هللا عسو مث كلذ نوفلکتی و ءىشلا ةلق عم
 اياع صرحلا نم ىلوأ مهيلع عسو ىذلا عسرتلاب اهذخأم ةلوهسا نآلا ةقدصاا ىلع صرحلا نأ هدام نوكي نأ
 « هنامز ىف مئانغلاو حوتفاا نم عقو ام ةلقل كإذو لوسرلا نمز ىف شيملا قيض ىلإ ةراشالا دارأ وأ . ميفلكت عم
  مانفلاو حوتفلا ةربكل هدمب مهشيع ةمش ىلإو

 4 مهلهل نفي ناف ةر م نيءبس مل "ريغتست نإ < مهلا ۳1 ال وأ ممل رننتسا ) بسا -۲

 اع ا یضر رم نبا نع رمفان نع هللا رديبع نع ایا وأ نع لیعاسا نب ديب رع # ١
 ل ر 8 1 ۱ “و و ر لو و

 هيف رکو هصيق هیطدب نأ هلأسف مع هللا لوسر ىلإ نا دبع نب هللا دبع هنبأ ءاج يبأ نب هللا دبع ىف وت ا » لاق

 لا لوسر بوثب ذخاف "رم ماقف «هیلع ىَلصُيل هلك نا لوسر ماقف : هيلع لس نأ هاب "مل . ”ةاطعأف « هابأ
 : لاقف للا نري امنإ : قلم للا لوس لا ؟ هيلع مت نأ كبر كابم دقو هيلع لست « هللا لور اي : لاقف

 لصف لاق ٠ قفانم هنا : لاق . نيعبسلا ىلع ES و؛ 17 نیعبس ملأ رفغتست نإ ؛ مل ١ رفغتست ال وأ مه "رةغتسا

 « 6 هربق ىلع مت الو ءادبأ تام مہم دحأ ىلع لصت الر ل هللا لأن هيي هللا لودر هيلع
 نبا نع ليقع ىنثدح ثيالا ىتثدح ءاريغ لاقو . ليقع نع ثيللا ان دح ریگب ن ی ازم - ۰۱

 هللا دبع تام ال » لاق هنأ هنع هللا یضر باطلتا نن رع نع سابع نبا نع هللا دبع نب لأ ؛دیبع ینربخآ لاق بام
 "لوسرای : تاقف هيلإ ؛تبثو لا لوسر ماق الف, هيلع اصیل لكي هللا لوسر هل یعد « لولس نبا یبا ن

 : لاقو كم هللا لوسر مس . هلوق هيلع ٌددعأ : لاق ؟ اذکو اذك اذك موي لاق دقو "ییآ نبا ىلع ىصتأ ہل

 تد زا 4 تن نيعبسلا ىلع تدز نإ ىنأ ما ول « ترتخاف تری ىفإ : لاق هيلع ترثكأ املف . رع اي ینع "رد

 ةلصت الوز ةءارب نم ناب الا تزن ىتح آريس الإ تك لف فرصنا "من « يم هللا لور هيلع ىلصف لاق اه
 هاو « ا هلا لوسر ىلع ىتأرُج نم دعب تبحمف : لاق ( نوقساف رغر  .هلوق ىلإ ت ادی] تام مهم دحآ ع



rtريسفتلا باتك- ۵  

 » رعأ هلوسرو

 دذ فال اذك ( مهل هللا رفنی ناف ةرم نيعبس مهل رفغتست نا مهل رففتسآ ال وأ مهل رفغتسا هلوق باب ) هلوق

 مث ىدقاولا ركذ ( ىبأ ن هللا دبع ىفوت ال ) هلو . رع نبا وه ( هللا ديبع نع ) هو ٠ ةرصتخ هريغ ةباورو

 نبرشغ هضم ةده تناكو <« عسل ةئس ةدعقلا ىذ ىف كلذو كوبت نم مفر صنم دعب تام هنأ «لیلک الا د ىف ماحلا

 تلز' مو « كوبن ةوزغ نع هعبت نمو وه فاخت دق ناكو : اولاق , لاوش نم تيقب لايل نم اهژادتبا امو

 لآ مالسالا لوأ ىف تناك ةصقلا هذه نإ نيتلا نبا لوق عفدب اذهو ( الابخ الإ کوداز ام مكيف اوجرخ ول ١

 رضتحا امل : يمشلا قيرط نم ىربطلا ةياور ىف عقو ( هللا دبع نب هللا دبع هنبا ءاج ) هلو . ماكحألا ر رقت

 ام : لاق « هيلع ىلصتو هدبشت نأ بحأف رضتحا دق نآ نإ هللا ین اي : لاقف مب ىنلا ىلإ هللا دبع هنبا ءاج هللا دبع

 ناکو. ناطيشلا مسا بابا هللا دبع تنأ لب : لاق افخم نيتدحومو ةلمبملا مضإ ىنعي  بابخلا : لاق ؟ كمسا

 ركب ىبأ ةفالخ ىف ةماعلا موب دیشتسا و اهدعإ امو اردب دبشو ةباحصلا ءالضف نم اذه ىنأ نب هللا دبع نب هللا ديع

 , هتبح نسحأ لب : لاق « هلتق ىف هنذآتسب هالي ىنلا ىلإ ءاج هيب أ تالاقم ضعب هخاب هنأ هبقانم نمو . قيدصلا

 نب هللا دبع نع ريبزلا نب ةورع قيرط نم قاربطلا قو « نسح دائساب ةر ره ىفأ ثيدح نم هدنم نبا هجرخأ

 مالسإلا رهاظ ىلع هيبأ سا لمح ناك هن أكو هکردب 1 ةورع نال عطقنم اذهو هر نذأسا هنأ ىبأ نب هللا ديع

 سی دعب كلذ لعف هنأ لع لدي ام درو دقو امساالو « هيلع لصإو هدنع رضع نأ 2 ىنلا نم سلا كلذلف

 هللا دبع لسرأ » لاق ةداتق نع امهالك ديعس قيرط نم یربطلاو رمعم نع قازرلا دبع هجرخأ ام كلذ ديؤيو . هبآ

 رفغتسال كيلا تلسرآ ۱ع] هللا لوسر اي : لاقف : دوم بح ككلهأ : لاق هيلع لخد الف « لو ىنلا ىلإ ىفأ نبا

 أم هدضعيو « هلاجر ةقث عم لسم اذهو « هناجاف هيف نمکی هصيق هيطعي نأ هلأس مث . ىتعوتل كيلا لسرأ مد ىل

 كلَ ىذلا هءاج ىبأ نب هللا دبع ضرم امل ١ لاق سابع نبا نغ ةمركع نع نابأ نب محلا قيرط نم ىئاربطلا هجرخأ

 كلذب دارأ ىلأ نب هللا دبع نأكو « لعفف ىلع لصو كصيق ىف نفکف ىلع نئماف « لوقت ام تمیف دق : لاقف هملكف

 ام بسح هلاؤس ىلإ هتباجا تعقوو « هيلع هلع ین ةالص ىف ةبغرلا ربظأف هت وم دعإ هتريشعو هدلو نع راملا عفد

 لوق ٠ ةصقلا هذج قلعتي اف ةبوجالا نسحا نم اذهو < فیس اک كلذ نع ءاطغلا هللا فدک نأ ىلإ هلاح نم ربظ

 یاث ربع نع سابع نبا ثيدح ین ( ملط هللا لوسر بوثب ذخأف رمع ماقف « هيلع ىلصيل ملط هللا لوسر ماقف )

 ةالصلا ديرب هيلع فقر املف هيلا ماقف د هجولا اذه نه یذمرلا ثبدح فو « 2 هللا لوسر ماق اءلفد بابلا ثيدح

 8 كذب ريشي فلوق هءاع ددعأ اذکو اذنك اذك مو لاق دقو ىبأ نإ لع لصتأ هللا لوسر ۱, : تلف هيلا ی و هيله

 یایسو (لذالا اهنم زعآلا نجرخيل إل لوق لثم ىلإ و (اوضفني ىتح هللا لوسر دنع نم ىلع اوقفنت الإل هلوق لثم
 ةاورلا هذه ىف اذ( هيلع لصت نأ كبر كابل دقو هيلع ىلصتأ هللا لوسر اي : لاتف) هلن . نیتفانلا ريسفت ىف هن ايب

 هربغ هک اعو « ةتاور ضعإ نم مو اذه : لأي مهضعإ مدقأ یح !دج لکشتسا دقو « ةالصلا نع یا قالط)

 « مالالا ليبق نم نوکیف رم رطاخ ىف عقو كلذ لعل : ىطرقلا لاقو ٠ كلذ ف صاح ین ىلع علطا ربع نأ معرف

 ام ىنعي ىناثلا : تلق . € نيكرشلل اورفغتسإ نأ اونمآ نذلاو يبلل ناکام ) هلوق نم كلذ مهف نوكي نأ لهتحو

 ثيدحلا اذه رخآ ىف لاق هنأ ليلدب « نيقفانملا ىلع ةالصلا نع یه مدقتي مل هنال ؛ لوألا نم برقآ یطرقلاهلاق
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 ديمح نب ديع یورو « مه رفؤتست نأ هللا كامن دقو هيلع لصت لاقف » ظفلب ربع نب هللا ديبع نع رخآ هجو نم هدمب بابلا ىف ىلا ةياورا هتنیب ازوجت بابل ةباور ىف نأ ربظي ینلاو « مهتم دحأ ىلع لصت الو هللا لزنأف لاق»
 تذخأف ىنأ نب هللا دبع ىلع لی نأ 2 هللا لوسر دارأ د لاق رع نع رع نبا نع ىعشلا قي رط نم ىربطلاو
 ؟ نیا: لاق ؟ هيلع لصت نأ هللا كاهن دقو هيلع ىلصتأ : رمع لاقف و سابع نبا نع ريبج نب ديعس قيرط نم ةبودرم نبا دنع عقوو « مه هقا رفذي نلف ةرم نيعیس مهل رفغتست نا : لاق دن « اذه هللا كرمأ ام هللاو : تاقف ةبوشب
 رثك الا وه ام ةروكذملا ةبآلا نم ميف دق رع نآکف , بابلا ةءاور لثم اذهو « ةيآلا « مهل رفغتسا : لاق لاق
 راغختسالا نا ىأ 0 روك ذلا فصولا مدع ق ةيوسفلل لب « ریخت یسال « وأ 5 نأ نم برعلا ناسل نم باغألا
 ةيناثلا نكل ( محل رفعتست ) مآ مهل ترفغتسا ماع ءاوس إل لامت هلوقك وهو « ءاوس رافذتسالا مدعو 5
 ةنلابيلا اهنأ ( ةرم نيعبس ]ل هلوق نم اضیآ رع مهفو « هركذأس اک ةصقلا هذه دعب تلزت اهنأ درو اذغو « حرصأ
 رکتتسا رومالا هذهلو « ةالصلا نع ىلا قالطإ ةياورلا هذه ىف هنع ءاج كلذ .ةالصاا كر" رافغتسالا نع ىبنلا هدنع مزلتسا كلذاف هل ةءافشلاو تيبلل ةرفذلا بلط تيملا ىلع ةالصاا نم مظعالا دوصقملا نأ اضيأ میفو ؛ هتلطأف رافغتسالانع ىهلا كلذ نم لصحيف «رافغتسالا شک ولو مهل ةرفغملا قن دارملا لب < هل موهفم ال نيعملا ددعلا نأو
 هنوكل كلذ ريغو اردب هدوپشکل ضفلا نم هل ناکام عم ةعتاب ىبأ نب بطاح قح ىف لئاقلا وهو « نيقفانملاو رانك هضغب ةرثكو نیدلا ىف هتبالص ةدش نم فرع ام عم ر۴ نع ردص ام ريرقت اذه . ىنأ نب هللا دبع ىلع ةالصلا ةدارإ
 لو « لاق ا هل ین همالک ىلع مدقأ كالا « قفان دقف هقنع برضأ هللا لوسر اب ىتعد د حتفلا لبق اشي رق بناک
 لاق الو : ريالا نب نزلا لاق . ةروكذملا ةبالصاا نم هيلع بلغ امل هرهاظ ىلع مالكلا ءارجإ ناسا ىلإ تفتلي
 لشم ىف هل نذأ ناك ىنلا نوكي نأ دعبب الو « كلذ. شارع هلو ۰ امازاإ ال ةروشمو مب ىنا ىلع اصرح رع كلذ
 یالاب داشآ امثلو « كلذ زاوج ىف موق هب كس« اک صالا دوجو عم دونجا هنأ ربع نم عقو ام مزلتسي الف كلذ
 ىف اک ادم هملا تفتلا تح <« ماقملا كلذ لمم ىف هل هتیطاخمو هبوب هذخأ هلي ىنلا هنم لمتحا اذهو . طةف هل رپظ
 مهل رفختسل نإ محل رفغتس ال وأ مهل رفختسا لاقف هللا یتریخ اما ) هلوق . بابا اذه ىف كلذب سابع نبا ثيدح
 رخآ : لاقو للي هللا لوسر مات و ةدايزلا نم رع نع سابع نبا ثيدح ىف (نيعبسلا ىلع هديزأسو قم نیعیس
 تب دح كلذ نيب دقو . همدعو رافذنسالا نيب تریخ ىأ « ترتخاف تریخ ىنا : لاق هيلع ترثكأ الف ءرمعاب ىنع
 هل رفغي نيعبسلا ىلع تدز نإ ىتأ ملدا ول » رع نغ سابع نبا ثيدح ىف هلوقو . ةرركذملا يالا ركذ ثيح رم نبا
 تازن ال » لاق ةداتق قيرط نم ديمح نب دبع ىور ام هنم دك آو « ةدايزلا ةصقب مزاج رمع نبا ثيدحو « الع تدزا
 هجرخأو « نيغيسلا ىلع نديزأل هقاوف ءاىبر ینریخ دق : مال ىنلا لاق ( مل رفغتست ال وأ مهل رفغتسا )
 هذهو « هلثم هيبأ نع ةورع نب ماده قبرط نم متاح ىنأ نباو اضيأ یربطلاو . هلث» دهاب قيرط نم ىربطلا
 رهتلا ثيداحأ جرخ نم ىلع ةظ ملا هذه تيفخ دقو . اضعب دضءب ابضعب ناف ليسارم تناك ناو قرط
 نم هيلع ةالصلا لاح ىف لاطأ هد هنأ ىلع كلذ لدو ٠ بابلا ىثيدح ىف عقو ام ىلع اورصتقا و ىواضيبلاو
 لاطآ ها لوسر تيأر ام » لاق ةب راج نب ع نأ ىدقاولا ركذف ‹ كلذ ىلع لدي ام درو دقو . هل راففتسالا
 لاق یمشلا نع ةريخه قيرط نم ىربطلا ىودو « فوقولا نم ب | نب هللا دبع ةزانج ىلع لاطأ ام طق ةزانج ىلع
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 نيءبسو نيمبس مهل رفغتسأ اناف ( مه هللا رفغي ناف ةرم نيعبس مهل رفغتست نا ) هللا لاق : مقلط ىنلا لاق د

 ةلالدلا هجوو . ىلوألا باب نم ةفملا موهفم اذکو « ةجح ددملا موپفم لعج ن٠ ةصقأا هذه. كسمت دقو « نيعبسو

 مووفملاب لوقلا ركذأ نه باجأو ۰ «نيعبسلا ىلع دب زاس» لاقف نیمیساا فال نيعمسلا ىلع داز ام نآ مهف هل هنأ

 ناکل ةغلابلا نیعیسل اب دوصقملا نأ ىلع ليلدلا مقي ملول هن ال ؛ ةجحلل عفادب كلذ سيل و « ةصقلا ةيقب ىف عقد امه

 هيلع علطي ناکام ىلع یر قفانم هنأب رمع مزج امآ ( هيلع ىلصف قفانم هنإ لاق ) هلوق , عقاب مومفلاب لالدتسالا

 اباحصتسا و , هريرقت مدقت اک مالسالا كح رهاظ ىلع هل ءارجإ هيلع لصو هلوقب للي ینا ذخأي مل امثإو :هلاوحأ نم

 ؛ ةدسفملا عفدو هموقل فالئتسالا ةحاصمو « هتيحالص تققحت ىذلا هدلو مارك ] نم هيف الو « كلا رهاظا
 هحفص رمتساف نيكرشملا لاتقب سمأ مث حفصب و وفعي و نيكرشملا ىذأ ىلع ريصي سالا لوا ین رم ینا ناکو

 ال و لاق كاذل و « هلع ريهاللا مدعو فالئتسالا ةحاصإ كلذ فال ىلع هنطاب ناك ولو مالسالا ربظي نع هوفعو

 سا اولذو رفکلا لهأ لقو مالسالا ف نوکرشلا لخدو حتفلا لصح الف « هباععأ لتقي ادع نأ سانلا ثدحتي
 نیقفاا ىلع ةالصلا نع جم رصلا ىهنلا لوزن لبق كلذ ناك دقو ايس الو ؛ قلا رم كح ىلع مهلمحو نیقفانلا ةرهاج«

 لاق . ىلاعت هللا دم ةصقلا هذه ىف عقو اع لاکشالا عفدنپ ر رقتلا اذهبو < ممرهاج هرف نأ ام كلذ ريغو

 بیمطل و « ندلا نم فرطب قاعت نم ىلع هتةفش لاک-ا لمف ام یا نب هللا دبع عم 9 ىلا لعق ا : یاظخلا

 ةالصاا كرثو هنبا لاؤس بحي مل ولف ۰ مرف هتسايرل جرزخلا نم هموق فلأتلو « ملاصلا لجرلا هللا دبع هدلو بلق

 نأ ىلإ ةسايسلا ىف نب ىلا نسحأ لممتساف « هموف ىلع اراعو هنبا ىلع ةيع ناكل حج رصلا ىهنلا دورو لبق ةياع

 نبا هبةعتو ۰ مالسالا نم هرهظی ناكأم ضعبل ادقتعم نوكي نأ اجر ر : هلوقب ربحو لاطب نبا هعبتو . یپتاف یهن

 لهأ ضعإ لام دقو : تاق . افيعض ناك هناع] نأ لاطب نبا دارم نکا ؛ لاق اك وهو . ضءبتب ال نامالا نأب رينملا

 ثيداحألاو تايآلا نم درأولا نع لهذو ا لص هلع ىنلا نوكأ ىبأ نب هللا ديع مال حيح مت ىلإ ثيدحلا

 جوجح وهو . ةرركذملا یوعدلا ىلع م.ةأف . كلذ ىف فاش باوج ىلع فق لو « كلذ ىفاني امي هقح وف ةحرصملا

 ىف هنود وه نم ركذو هترهش عم ةباحصلا بّتك ىف هركذ كرت ىلع میفایط] و « لاق ام ضیقن ىلع هلبق نم عامجاب

 هللا لزنأف : لاق ةصقلا هذه ىف ةداتق نع ديعس قيرط نم ىر طلا جرخأ دقو . ةفعاضم فاعضأب ةروشلاو فرشلا

 هنع ىنخي امو : لاق لب هه ین نأ انا ركذف : لاق « هربق ىلع مقت الو أدبأ تام مهم دحأ ىلع لصت الو ىلاعت
 تام مهتم دحأ ىلع لصا الو : ىلاعت هللا لزراف ) هلوق . هموق نم فا كلذب لس نأ وجرأل ىنإو « هللا نم ىصيق

 «مييلع ةالصأا كرتف» هرخآ ىف رع نب هللا دبع نع نآطقلا یک نع هئيدح ىف ددم نعداز (هربق ىلع م الو ادبأ

 ١  ددسم نع زمان ی یداخیلا کرا دقو ؛ ىح نع ناذاز نب دامحو ددسم نع هبآ نغ ما ىبأ نا هر خآ

 قتح] نبا داز » تازن یتح اریس الإ ٹک لف: فرصنا مت هيلع صف » سابع نا ثيدح ىو ؛ ةدايرلا هذه نودب
 . هسضيق ىح هدما قفانم ىلع لس هللا لوسر ىلص اف , لاق باياا ییدح یا ىف هدنسب یرهزلا ىثدح لاق یزاملا ىف

 ىلع ماقالو » هيف دارف قح نبا نع رخآ هجو نم یر هجرخأو : متاح ىبأ نبا هجرخآ هجولا اذه نمو « هللا

 مهل رفغتس نإ مهل رفغتست ال وأ مهل نفنتسا إل تلزن امل لاق ةداتق نع رمعم نع قازرلا دبغ یورو « هربق

 ترفغت أ مهياع ءاوس  لاعت هللا لزنأف « نيعبسلا ىلع نديزأل : لي ىنلا لاق ( محل هللا رفغي نلف ةرم نيعبس
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 . كلذ ىف اتازن امم ناتيألا نوكتت نأ لمتحو « هلاسرإ عم تاقث هلاجرو ( محل هللا رفذي نأ مهل رفغتست | مآ ممل
 عفو اذک (لیقع یئدح ثسللا یدح هريغ لاقو « ليقع نع ثيللا انثدح ريكب نب ی انادح) هلوق ,ىلاثلا ثيدحلا

 نع هنع ذاعم نب ىلا نع ىربطلا هجرخأ ملاص نب هللا دبع همساو ثيللا بتاك ملاص وب أوهر i ريغلاو « انه

 مال اهدعب واولا نوکسو مالا عضو ةلمهملا حتفب ( لولس نیا ہوا نب هللا دبع تام الر هلق . ليقع ىثدح لات ثيللا

 . لولښ ناو. راصن الا یلسبف دحأ جررخلا نف وهامأو « ةيعازخ یهو روکذلا هللا دبع ةدلا و یهو «ةأرما مسا وه

 لکشتساو ؛ كمالک ىأ ( ىنع رخأ : لاقو ب هللا لوسر مبنف) هلوق .هيبأ ةفص ال هقا دبع ةفص هنال عفرلاب أرقي

 , كلذ لعتسی زئانجلا دومش دنع نكي ملو است ناك ركض نأ تبثام عم ةلاحلا كلت ف لَو همسنت ىدوادلا

 هلوق ۰ ةت روشمو همالك لوبق كرت نع رذّمملاكهياقإ 3 سما اسينأت كلذب هبجو ةفالط نع ربع هنأ هباوجو

 ءافب هل رفغن ىنبيمشكلا ةياور قو . طرشلا اباوج ءارلا نوكسب رفعي شک الل اذك (هل رفغ, نيميسلاىلع تدذ نا)

 ( ىتأرج نم ) لادلا مطب ( دعب تبجمف ) لوق ٠ هجوآ لوالاو . ةحوتفم ءارلاو هوآ مو ىضاملا لعفلا ظفلب و

 هرهاظ ( ملعأ هلوسدو هقاو ) لوق . كلذ هيجوت انيب دقو . هيلع ىادقإ ىأ ةزمه 1 ءارلا نوکسو ميلا مضب

 نبا نع رک نابأ نب محلا قيرط نم ىربطلا ىور دقو « سابع نا لوق نوكي کی نأ لمتحيو « رمع لوق هنأ
 حارشلا ضعب لاقو « ظن ادحأ دم عداخ امو « تناك ةالص ىأ لعأ هاف سابع نبا لاقد ةصقلا هذه وحن ىف سابع

 ىبأ نب هللا دبغ نم ردص امل ايسان ناک یا نب هللا دبع ىلع ةالصلل مدقت نيح قلب ینل نأ نظ رع نوكي نأ لمتحم
 ترك ا ايلف» هلوقب بابا ثيدح ىف حرص دقو « نايسناا لاتحال ةعفاد ىبف ةعجا رااربرکت نم قايسلا ىف ام بقعتو
 |رك اذ ناكهنأ ىلع لدف « لاق هيلع

 4 هربق ىلع منت الو ابا تام مهنم دح لء لصن الو ) بيسي - ۳
 هللا يضر رع نبا نع عفان نع ا ن سنا اندح رذنلا نب مها را شخ - ۷۲

 « هصيق هاطعأف للك فا لوسر ىلإ هللا دبع نب هللا دبع هنبا ءاج "لأ نب هللا دبع ىف و ال لاق هنأ امپنع

 دقو « قفانم وهو هيلع ین عت : لاقف هب وثب باطلعا نب رع ذخأف « هيلع یلصی مق "مث , هيف هتک نأ هزمأو
 نإ « مه رتذتسن الوأ مهل ريغتسا )ل لاقف للا ىنربخأ وأ هلل ىنريخ اإ : لاق ؟ مل رفت نأ هللا كاهن

 انياصو نا لوسر هياع ىلصف لاق . نيعبس ىلع ءديزأس : لاقف ( مل هللا ردي ناف رم نيعبس مهل رفذتسآ

 هلوسرو للاب اورفك مهنإ « مربق ىلع "مت الو ءادبأ تام منم دحأ ىلع 1 ۱1 الو ) هياع "لا لزنأ مس

 ( نوتساف مهواونامو

 ٠ نیقفانلا عيمج ىف تازن اهنآ ةيالا رهاظ ( هربق ىلع مقت الو ادب تام مهنم دحأ ىلع لصت الو باب ) هل

 لاق ةفيذ»- لاق : لاق یرهزلا نع رمعم ان أبن أ , یدقاولا لاق « مرنم نيعم ددع ىف تلز" اهنأ ىلع لدي ام درو نکل

 نم ددع ىوذ طهر نالفو نالف ىلع لصأ نأ تيبن ىنإ ‹ دحل هركذن الف ارس كيلا رسم ین : ب هللا لوسر ل

 صرابلا عف ه ۸ ج۱۳ - م
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 نمو « هيلع لصب ملالإو هعم یثم ناف « ةفيذح عبتتسا دحأ ىلع ىلصي نأ دارأ اذإ رمع ناك كلذلف لاق « نيقفانملا

 * لجز ريغ مهم قبب 1 هنأ ابیرق ةفيذح ثبدح مدقت دقو « الجر رشع انا مآ معطم نب ريبج نع یرخآ قيزط

 ماف ماوس نم فال , رفکلا ىلع نوتوم مهنأ لع هللا نأ كلذب نيروكذملا صاصتخا ىف ةكحلا لعاو . دحاو

 یربخآ وأ هللا یتریخ امنا ه هيف هلوقو « رخآ هجو نم هلبق بابلا ف روكذملار مع نبا ثيدح فذصملا ددوأ مث .اوبات

 ' دقو ءرايخالا نم ةدحوم ىتاثلاو رييختلا نم ةليقث ةيناتحتو ةحوتفم ةمجعمب لوالاو « كدلاب عقو اذك « هللا

 قري املا د ظفلب هقيرط نه ىراخبلا هج رخآ ىذلا ةر ىنأ نع سيوأ ىبأ نب لہعا قيرط نم ليعامسالا هجرخآ

 رييخنلا مهف لكشتساو ء مدقت اک همدعو رافغتسالا نيب ىأ ريبختلا ظفلب تاياورلا رثكأ ىفاذكو « كش ريغب « هلل

 نذلا رثاسو نيخيمشلا قافتاو هقرط ةر عم ثيدحلا اذه ةص ىف نءطلا ىلع رباك | نم ةعامج مدقأ ىح ةنآلا نم

 لاق « هقرط ىلع عالطالا ةلقو ثيدحلا ةفرعم مدعب هم یرکنس ىلع ىداني كلذو « هحيحصت ىلع حيحصلا اوجرخ

 اذه لبقي نأ زوج ال : لاقو ثيدحلا ةع ركب وبأ ضضاقأا ركنأ یتح < مادقالا هيف تلز الا موپفم : ريثما نا

 ذاحالا رابخآ نم ثيدحلا اذه : « بیرقتلا » ىف یالقابلا ركب بأ یضاقلا ظفل و . یهتنا هلاق لوسرلا نأ حصي الو

 : « نامرلا ١ ىف لاقو . حرحصا) ىف جر ريغ ثيدحلا اذه : « هرصتخم م ىف نيمرملا مامإ لاقو . امتوبث عي ال ىلا

 :حراشلا ىدوادلا لاقو . حیعص ريغ ربخلا اذه نآ رهظالا : « ئصتسملا » ىف ىلازغلا لاقو : ثيدحلا لهأ هححصإ ال

 هنع هللا ىضر رمع همرف ىذلا وهو « هائمدق ام مدنع ررقت ام هتعک مراكنإ ىف بدسااو . ظوفحم ريغ ثيدحلا اذه

 لهأ دنع سیل : ريذلا نبا لاق . ةغلابلا ىلع نيعيسلا لمحو « ةصقلا قايس هيضتشب امل ةيوسقلا لع « ۳۳ لمح نم

 ددعلا اذکو ةفصلا موم« لوقلا طرشف اضیأ و . ىهتا دارم ريغ قایسلا اذه ىف ددما اب صیصختلا نأ ددرت نايبلا

 عم نيعبسلا ىلع ديزأس هلوق لكشأف  ةخاو ةدئاف ةغلالا انهو ىرخأ ةدئاف مدعو توکل قوطنملا ةلثاع مدنع

 بواقل ةلاهتسا ,نيعبسا| ىلع ديزأس» لاق امبإ هنأب كلذ نع نیرخآتلا ضعب باجأ دقو . اهكح اریلع داز ام مح نأ

 تدز نإ ینا ل ءآ ول » لاق ثيح بابلا ىبدح ىنام ىف هددرت هدي وی و « هل رفغي نيعبسلا لع داز نا دارأ هنأ ال . هت ريشع
 هلوق تبث دقو (يس الو « قداص هدعوو « ديزأس » هلوقب تآبث ةباورلا نأ اذمدق نكل « تدزا هل رفنی نيعبسلا ىلع

 ةرففلا زاوج نآل , لاحلل اباحصتسا كلذ لمف نوكي نأ لاهت>اب موضعإ باجأو . ديك الا ىف ةغا املا ةغيصب «ندیزال»

 لمعلا نأ هلصاحو « نسح باوج اذهو « زاوجلا ىف هلصآ ىلع ايقاب نوكي نأ زاجل ةبألا .ىجم لبق اتا ناك ةدايزلاب
 مزاج هن 1 ال نيعيسلا ىلع ةدابزلاب لص# ةرفغلا نأ زوج هنأكف «نايفانتيال ةغلابملا م عم لصالا <f ىلع ءاقيلاو

 ةلرتم لزتتي هايإ هلاؤ ف ةجاح هب ر لأس اذإ ديعلاو « ءاعدلا ةلزنه لتتی رافغتسالا نإ ليقو . هيف ام خم الو ؛ كاذب

 _ قلعو ةننکم امسفن ىف ةرفغملاو كا ذك ناك اذاف « ةدابع سيل بولطملا لوص> لیجمت بلط ثيح نم هنک) رکذلا

 ترذعت اذاف وعدملا مظعتا لإ افوص> ضرغل ال اماط ن وكيف : كلذ ريغب ال ابهفن مدعب لعلا
 1 ىعادلا ضوع ةرفغلا

 یا ةصق ىف اك فيفخت مهل وعدملا نع كاذب اصح دقو « رذلا ف تبث اك ءوسلا عقد وأ باوثلا نم هب قيلي ام اهنع

 « اطرش هل ةرفغملا ليحتست نا ةرفغملا بلط ةيعورشم مزاتسپ هال رظف هيفو « رينملا نبا هلاق ام ىتمم اذه . بلاط

 هذه لصأ ىف عقوو < نیکرشال اورفغتسي نأ اونمآ نذلاو ىنلل ناك ام اإل ىلاعت هلوق ىف كلذ راكن] درو دقو

 ال وأ مه رفغتسا ىلاعت هلوقب همدعو مه رافغتسالا نيب ريخ هنأ قاطأ هل هنأ كلذو , نخآ لاکش) ةصقلا ۱
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 لوزت ةليوط ةدع كلذ لبق قيس دق هنأ عم « اهاع ديزاس ه لاقف نيعبسلا نم ددملا موف نخأو ( مهل رفغتست

 ىف یاس اک ةيآلا هذه ناف € ىبرق ىلوأ اوناک ولو نیکرشلا اورفغتسي نأ اونمآ نيذلاو ینلل ناکام ) ىلاعت هلوق

 تناكو « تلزنف « كنع هنأ ملام كل نرفختسال و علي لاق نيح بلاط ىنأ ةصق ىف تلزم ابي رق ةروسلا هذه ريسفت

 فيكف « مدقت اک ةرجحلا نم ةعساتلا ةنسلا ىف هذه ىبأ نب هللا دبع ةصقو « اقافتا ةرجحلا لبق ةكع بلاط نأ ةافو

 اذ-ه نع مهضعيل باوج ىلع تفقو دقو ؟ الا سفن ىف م رفکب مرجلا عم نيقفانلل رافغتسالا كلذ عم زوجي

 ةصق ىف اک مھ ةرفغاا ليصحت هدوصقم ن وكب یح هتل اجا یجرت زافغتسا هنع ىهملا نأ هلصاح
 فالخي « بلاط ىب أ

 . ىدنع ىضرك< سيل باوجلا اذهو « مهنم قب نم بولذ بییاعت دصقا رافختسا هناف آن هللا دبع لث رافغتسالا

 دارا نأ هنالمثعو مالكلا بيل اسأب م ربخأ و قلا حصفآ ىلع نخ فيك تلق ناف : لاق هناف یرشخ رلا لوق هوحنو

 « ةيآلا ( هلوسرو هقاب اورفک ماب كلذ  هلرق هالت دقو ايس الو , ىدحي ال رثك ولو رافغتسالا نأ ددملا اذهب

 هتحر ةياغل ارابظإ.لاق ام لاقو لعف ام لما هنکلو « كلذ هيلغ فخم مل : تاق ؟ مهل ةرفغملا نع فراصلا نيبف

 ىنلا راہظ] قو 4 محدد وفغ كناف یا نمو 3 مالسلا هيلع مها ہا لوقك وهو « هما ثعب نم ىلع هتفأرو

 ال اولاقو هريغو رياملا نبا هبقمت دقو . ىهتلا اضءب مهضعب ةحر ىلع ثعابو « هتمأب فطا ةروكذملا ةفأرلا رب

 مه ةرئذملا بلطف مهل ىفغي ال ناك اذاو « نافكلل رفني ال هنأ رخآ هللا نل « لوسرلا ىلإ هلاق ام ةيسن ز وجب

 ال رشم تام نا رامن ت مالا نع یهلا نإ : لاق نم مهو 9 ىنلا نم حقي ال ليحتسملا بلطو « ليحتسو

 دقو , دج باوچ اذهو . احرك دةم نوکب نأ لاتحال < مالسالا | ریظم تام نمل رافغتسالا نع ىلا مزلتسپ

 نأو ادج بااط ىنأ ةصآ نع ايضارتم ناك الوزن نأ حيجرتلاو . رانا بانک ىف ةالا هذه ىف ثحیلا تمدق

 حيرصتلا نم ةيالا هذه ةيقب ىف نأ الإ « كانه كلذ لیلد تررحو (تببحأ نم ىدهت ال كن اا هتصق ىف لزن ىنلا

 كسعو الوأ لزت ىذلا لعلو ۰ ةصقلا نع ايخارتم عقو كلذ لوزن نأ ىلع لدبي ام هلوسرو هاب اورفك مهنأب

 انه ىلإ ( مهل هللا رفذي نلف ةرم نيعبس مهل رفغتسا نإ « محل رفغتسق ال وأ مهل رفغتسا ا ىلاعت ها وق هب علي ىنلا

 مع هللا فدك ةروكذملا ةصقلا تعقو الف « نیمبسلا ركذ ىلعو ريمختلا ىلع ی باوج ىف رصتقا كلذلو « ةصاخ

 راصتقا ىف رسا وه اذه لملو . هلوسرو هاب او رفك مهنأب ماع یدانو , اللا سرءر ىلع ميحضفو « ءاطغلا

 هباتك خسف نم ءىش ىف عمتي لو ( محل هللا رفذي نلف ) هلوق ىلإ ردقلا اذه ىلع ةبآلا هذه نم ةجرتلا ىف ىراخبلا

 نم ىلع لماحلا دجو فصنلا لمأتملا لمأت اذإ و . كلذ ىف هنع ةاورلا فالتخا نم ةداعلا هب ترج اكةيآلا لیکت

 6مل رفغتسا) هلوق عم لزا ( هلوسرو هتل اورفك ماب كلذ ) هلوق نأب هنظ ليوأتلا ف فسعت وأ ثيدحلا در

 ال هريثكو رافغتسالا ليلق نأ ىف ةيرص یهو ةلعلا هاب نرتقال ةلماك الوز ضرف ول هنأل « ةلماک 2 الا تلزن ىأ

 مالا ساک اذاو ؛ لاکشالا عفترا ةنالا ردص نع ابخارتم لزت ردقلا اذه نأ هتررح ام ضرف اذاف الإو « ىدحب

 وه ام ىلع رهاظا اب اكسمتم هلع ىلا ند عقو كلذ نوكو <« حي ددعلا موم, ةصقلا نم كسمتملا ةجحف كلذاك

 تفقو دقو . لغو ملأ ام ىلع دما هللف « هيف لاكشإ ال كلذ نع فراصلا ليلدلا موقي نأ ىلإ ماكحالا ىف غورشملا

 نف « هتصخلف هيناعم ىلع ملكت و ثيدجلا اذه قرط هيف عمج ءزج ىلع « .ايلوالا ةيلح » بحاص ظناحلا ممن یال

 نع هللا كاهن دقو هيلع ىلصآأ » رع لوق ىف یرمعلا هللا دیبع نع هريغو ةماسأ ىنأ ةياور ىف عقو : لاق هن ! كلذ
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 ةالصلاب هدام نأ وهو ىرمعلا نع ةرمض ىبأ ةباور ىف هنايب عقوف « ىهلا لحم نيبي لو « نيقفاذملا ىلع ةالصلا
 « ةط أو ريغب مینا نع ةصقلا هذه لمح ربع نبا نأ ىلع هيذو ؛ قلب ىنلا عباتو هسفن یار كرت رمع نأ « هعم انيلصو متلي هللا لوسر لصف » رع نبا لوف ینو لاق « مهل رفغتسآ نأ هللا كاهت دقو و هظفاو مهل رافغتسالا مربلع
 تیم و امح هءاع ناكامب ءرملا ىلع ةدابشلا زاوج هيو : لاق . اهدوكي مذ رع نع اهلمح امن ] هناق سابع نبأ فالخ
 متشل هب دصفام تاومالا بس نم هنع ىلا نأ ذخ ویو . هلرق لب ىنلا ركتي مو « قفانم هللا دبع نا » رمع لوقل
 یمن ىف لدي ال ادرج تملا ةافوب مالعإلا ناو , ةرهاظاا مالسالا ماک.>آ هيلع یرعت نفانل نأو « فيرعتلا ال
 ىلا ةياعر هيفو . ةفبد ةرورضأ هلا. نم اًديش هتکرب یجرت نم لالا نم رضرملا لاوس زاوج هيفو . هنع ىوملا
 « ةجاحلا تقو ىلإ لوزناا تقر نع نايبلا ريخأت زاوجو . طرخلاب نیفکتلا هيف و . ىصاعلا تملا ىلإ ناسحإلاب عیظاا
 لضافلا هيبنت و « هاغ أمس هنأ نظي ام ىلع لضافلل لوضفملا هيبنت زاوج هيفو , المتحم صنلا ناك اذإ رهاظا اب لمعلاو
 زاوج هبفو « امهنيب راد ام لمتحم ايع هسكعو لوئساا لئاسلا راسفتسا زاوجو < هيلع لکشب ام ىلع لوضغملا
 , عوشملا مات لجأ نم مسبتلا مدع معلا لأ بحتسا دقو . هيضتقي ام دوجو دنع ةزانجلا روضح ىف مس
 قيفوتلا هتلاب و « ةجاحلا هيلا وعدت ام هنم ىنشتسيف

 ٤ - مهنع اوض رمل مهیا متلقنا اذإ كل لاب نوفلحيس صا «

 مهاوأمو سجر ما ممءاوض رعأف  eنوبسکی اوناک امي ءا رج )

 هللا "ربع نأ هللا دبع نب نه را دبع نع باهش 4 نع ليقع نع ثیلا اح "ی اش بس 4۷۳۴

 یناده ذإ "دمب ةمعن نم لع هللا معفآ ام لاو : كوب نع لخت نيح كلام نب ب تم » لاق بک نبا
 هوا ةلزنأ نيح اوبذک نيذلا ك اك تلهأ»هذک نوكأ ال نأ وَ للا لوسر قدص نم ظمأ
 « 6 نيقسافلا ىلإ  مهبلا ىبلقنا اذإ کل لاب نوفلحیس 3

 ةءاور نم ( کد إل طقس ( ةبألا ( مهنع اوضرعتا مهلا متبلقنا اذا کد قاب نوفلحيس ) لوق باب ) هلوق
 هلوق و « ةمجرتلاب قلمتب هتبوت ةصق ىف لی لعا كلام نب بمک تبدح نم افرط هيف ركذ مث . اهناب] باوصلاو لیصالا
 قيس دقو ¢ باوصأأ رھ لوألاو € ةموز دبع لع و هدح و لمتسلا و رک ال اذک مع نم ىلع ها ممنا ام 0 هيف

 یزاغلا باک ىف هل وطب كثيدحلا حرش

 € نيقسافلا - هلوف ىلا  مهنع اوض ناف « ممنءاوضزتا مكمل دون -  اپ
 دو رذ یل كا اذك ( نيةسافلا ۳" هلرق ىلإ ۳ مغ اوضرت ناف مع اوضرلا مل نوفلح هل وق باب ) هلوق

 تاز اپنآ دهاجم نع حجب فآ نبا قيرط نم متاح ىبأ نبا جرخأ دقو . نيقابلل تطقسو ء ثيدح ريغب ةمجرتلا
 ۱ نيقفانملا ىف
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 اذ رخآو [خلاص المع اوطلخ « مهمو ذب اوفّرتعا نررثآر ا

 6( ميحر روفع ۳1 "نإ « موملع برتی : نآ " هلا 'ىسع

 بدنج 4 ۳1 م انگ دح ءاجر وبأ ان دح "فوع ان دح ميهاربإ ا انثدح لؤ 7_2 5 ۶

 نبل او بهذ نباب ة ةيلوم ةنيذم ىلإ انيق ؛ یادتان ناب كيلا ینانآ : انل هل ۳ نا لوسر لاق » لاق هنع هللا 7 ىضر

 اوبهذا : مه هات « وار 56 م حبفأك " رامشو وار تا 5 نسح اڪ مهقلخأ نم 0 "لاجر ان اقاتف «(ةصق

 : ىل الاق ٠ ةروص نّسحأ ىف اوراصف مهنع هوسلا كلذ بهذ دق اتيلإ اوعجر مت هيف اومقوف . ربنلا كلذ ىف اوف
 ضار 8 7 هللا هل ها كي د ورث © تيد" ص ها
 اوطاخ مان حیف منم رطشو نسح منم رطش اوناک نذلا مرقلا اما : .lê كلا زەم كادهو « ندع هنح وده

 « مهنع نا 5 وام «اثیس رخاو ًالاص المع

 هيف ركذو ( ميحد ) ىلا ةءآلا هريغ قاسو «رذ یال اذكةنألا (مم.وثذب | رفرتعا نورخآو) هلوق باب ) هلوق

 داژ ) لمؤ» HA ( هلوق ۰ ريبعتلا ىف هحرش عم هماهب ىفأ سو 0 ليرطلا مانا ف بدچ ل ةر ثر دح نم افرط

 رطش | وناک د هيف هلرقو 5 ةيلع ن اپ فررعلا وه مهاربإ] نب ليعامس] و € ماعه ني وه » هريغو ليصالا ةياود ىف

 هرج و أدتبم نسو رطشو ةمأ ناک نآ هوجرخو ۰ ناک رخ هلال , اس و بارصلا ليق < سج مهم

 ( نيكر شلل اورؤغتسي نأ اونمآ نذلاو "ین ناك ام ) یساپ - 6

 بسلا نب ديعس نع ىره“زلا نع رمعت انربخأ قازرا دبع انت دح هاربا نب ناحس) (شرو - ۰
 لاقف « ةيمأ ىبأ نب هللا دبعو لج وبآ هدنعو هب ؛ینلا هيلع لحد ةقولا بلاط ابأ ترّضح امل » لاق هيبأ نع

 ابا اي : ةيمأ فأ نب هلل ”دبعو لبج وبأ لاقف . نا دنع اهم كل جاحأ شا الا هلإ ال "لق مع ىأ هب دید

 ین ناکام ) تليف ؛ كنع 2 ملام كل «نرذذتسأل : مع یبلا لاقف ؟ بلطلا دبع قلم نع ”بغرتأ « بلاط

 4 محلا ”باصأ مهنأ ملل نيبنام كلمت نم ایر ىلوأ اوناك ولو نيك رشم اورفغتسي نأ اونمآ نذلاو

 هيب أ نع بيسملا نب ديعس ثيدح هيف ركذ ( نیکر شذا !ورفغتسي نأ اونمآ نيذلاو یناا ناك ام هلوف باب ) هلو

 ءاش نإ صصقلا ريسفت ىف هنم ءىثب ماملإلا یاو « رانا باتک ىف هحرش قب دقو « بلاط نأ ةافو ةصق ىف

 ىلاعت هللا

 قرنعلا ةعاس ىف هوا نيذلا راصنألاو ”نيرجابلاو “ىلا ىلع "نا بات دقل ) تيس - ۷
 6 حر فود مهب هنإ مهيلع باث "مث « مہم قيرف بول غیزت داك ام دمب ترم

 انثادحو دم لاق . ع سنوي یتربخآ لاق بهو نا ىنثدح لاق ل اص نب دم ارو - ۰۷۰



 ريسفتلا باتك _ ۶۲ ٥

 - هي" و 5 هے 9 8 7 4 0

 بک ù هلئإ ع ينربخأ لاق بک Û نهرا دع ی ربخ! لاق بارش نا نع "سنوي ايثكد ةسلاق

 ضعب كسمأ : هب ىلا لاقف « هلوسرو هللا ىلإ ”ةقدص ىلا نم ميم نأ یبوت نم نإ ؛ هثیدح رخآ ىف لاق

 « كال ريخ وهف « كلام

 ىلإ ةبآلا هريغ قاسو رذ ىبآل اذک ( ةبآآلا 6 راصنالاو نیرجابلاو ىنلا ىلع هللا بات دقل ) هلوف باب هلرق
 6 ىزاذملا بانک ىف وثم حرش قيس دقو « هتبوت ةصق ف لیوطاا بک ثر لوح نم اف رط هيف رکذ ( محد )

 . سل و ریا بهو نیا ىثدح ملاع نب دمحأ انثدح و انه هلوقو : اياصولا ىف اضيأ انه هيلع رصتقا ىذلا ردقلاو

 نکل « سن وب نع نيخيش نع ثيدحلا اذه ىور اص نب دحأ نأ هدارم « سنو انثدح ةسدنع ازثدحو دجآ لا

 نبا خيش نأ بهو نبا ةياور ىف نال كلذك سیل و « ددتم امع دنساا نأ هرهاظ نإ م . ةغيصلا فالتخال امهقرف

 نب نحرلا ديع بهو نبا ةياور ىف وه لب كلذك سیل و « ةع ةياور ىف اک بمک نب نمحرلا دبع وه انه بارش

 نأ ىلع هانب ىراخبلا لعلو < بهر نا نع یربذآ دواد ص ناماس نع ىف اسنلا هجرخأ كلذك پەك ن هقا ديع

 : تلق . هتخسف شمام هطخع هتأرق امف دملا ىلع وأ ظا! كلذ ىلع هبن ناتياورلا دحتتف هد بس نمخرلا دبع

 ۰ بعك نب هللا درع نب نمرلا ليغ » رذ ىنأ ةءاور ىف عقوف « رذنلا ىف دانسالا ام بهو نإ ةياور ىراذيلا درفأ دق

 خيش دواد نب نابلس نغ دواد ىبأ نتس ىف اضيأ ثيدحلا ضعب تدجو دقو « ثيدحلا ضعب قاسنلا جرخأ إو

 كلذك بهو نا نع حرسأأ را رهاطلا یا نعو « یاسالا ف اک هيف ىراخيلا

 مهیلع تقاضو تّبحَر ام ضرالا "ممملع تقاض اذإ ىتح اوُهَُخ نيذلا ةئالثلا ىلعو ) بيبسي - ۸
 7 سوا 6 7 5 ۰ 0 2

 ( يحرا "بالا وه لا نإ  اوبوتیت مہیلع بات مث هيلإ الإ هلا نم ًاجامال نأ اونظو مهسفنأ

 "نأ دشار نب ”قاحسإ ان دح نع نب یمومانثدح بیش ىلأ نب دحأ انثدح دمع رح - ۷

 كلام نب بک ىبأ تمم لاق هيبأ نع كلام نب بک نب هللا دبع نب نح رلا دبع ىنربخأ لاق هب"دح "یرهرل
 ا كه ل ف 0 ۳9 1 ی و مس

 : نتورع ريغ طف اهارغ ةوزغ ىف تت للا لوسر نع فاختي مل هنآ و مهیلع بیت ناذلا ةيالثلا دحا وهو

 رس هس 5556 2 اك سد هر 1 72 2 8 6 5 جا ظلم ۳
 الإ هرفاس رهس نم مده الف ن و( ی دم نا رلوسر یدص تس او لاق ٠ رد: قوزغو ةرسعلا ةوزغ

 مالك نع هني ملو ؛ ىحاص مالكو ىالك نع لب ینا یبنو « نيمكَر ما ريف دجسلاب أدبي ناكو « ىحض

 مآ ءىش نم امو « ”رمألا "ىلع لاط ىتح كلذك "تاب « مالک سانا بجا ء ان ريغ نیملختلا نم دحأ

 الف ةلزملا وى تر ساناا نم "نوک ۴ لک فا وتو توع وأ 0 "ینا لع لش هلز توها نأ ن“ "ىلإ

 س 5 2-0 1. سوس ع 9 _ يا و ر

 لوسرو ليلا نم ”رخألا هاذا قب نيح 2 هيب ىلع انتبوت نا ل نأ 7 ىلع ىلا عي الو مهمم دحاأ یملکی

 و 7 -9 0 > 5

 "ما اي: دل هللا "لوسر لاقف « ىرمأ ىف ةينعم ؛ ینآش ىف ةئسح ةملدس مأ تناكو « هلص أ دنع هم ہلا



 ۳:۳ 40۷۸ - ۱۷۷ ثيدحلا

 م م ل ص ےس ۳ ما 4 5 0 ۰ سین ۰ ۰

 "راس مونلا کسنومتمیف "یار که ۳ 0 لاف 1 هرشباف هيلإ اتا الزأ : تااق ۰ بكى ع بالا 6 ةر

 یتح هبجو راّدسا بتسا اذإ ناكو « ادیع هللا قبوتب ندا رجفلا ةالص غار ثا لوسر للص اذإ یتح . ةليلا

 نيح اورذتعا نيذلا ءالؤه نم لبق ىذلا رمألا نع اوفلخ نيذلا ةئالثلا اهم "| انکو . رمقلا “نم ةمطق هن

 *رشب اورک "ذ لطابلاب اورّذةعاف نيفلختلا نم شيب هللا لوسر اوب ذك نيذلا رک د امف «ةبوتلا ان لا لر نأ
 - ۵ ES 0 28 0 حر د. < 5 د هلا او ےس ےک

 کل نمؤن نل «اوردتعت ال لق « مهملإ متعجر اذإ مبسيلإ نوردتعي ) هتاحبس هلا لاق . دحأ هب رکذ ام

 ۰ الا 14 هلوسرو مكللع فا یریسو « رابعا نم ها ابن دق

 ىلإ هريغ قاسو « رذ ىل اذك (ةيآلا تبحر اب ضرألا مماغ تقاض اذإ یتح اوفلخ نیذلا ةثالثلا لعو) هلو

 نکسلا نبا ةباور نم دمع طقسو  شکالل اذک ( بيعش ىبأ نب دحأ انثدح دم یادح ) هلوق . ( محرا )

 نب دمج وه کالا لاقف دمع ف فلتخاف شک الا لوق لعو ۰ ةطسا و الب بيعش ىبأ نب دحأ نع ىراخبلل راصف

 نال یجنشوبلا مهاربإ نب لگ وه هم لاقو « لافن الا راس ىف هركذ مدقت ىذلا ىنعي « یرواسپنا رضنلا

 یرهزلا ثب دح ل اع »ىف ثر درا نأ كلذ دبأو 0 لمذلا وه : یاسفلا ىلع وبأ لاقو . هني رط نم هل عقو كثيدملا اذه

 بيعش ىبأ نب دحأ اماو : الاغ هبسن لمس وهو « اریثک هنم دمتس» یراخلاو <« بيعش ىنأ نب دمخأ نع« لمذلل

 ةينكو « هللا دبع ةينكال ملم ةينك بيعش وبأو لسم نب هللا دبع هيبأ مساو « هدج ىلإ فلؤملا هبسف ینارا وهف

 ةبوت ةصق نم اءطق فنصلا ركذ مث . عضوملا اذه ىوس ىراخبلا ىف هل سيلو ؛ قافتاب ةقث وهو « نسحلا وبأ دمحأ

 ةياود ىف « ىلع ىلصي الو ملم دحأ ىنملكي الف د هلوقو . یزاغلا ف فوتسم هحرش مدقت دقو « كلام نب بعك
 نال هذعيذسأ و » ىملسإ الو مهنم دجأ یملکی الفد ةاورلا ضعیل حقو هنأ ضايع ىحو ¢ لس الو » ىتءمشكلا

 رکو ةلءبملا نوکسو ملا حتفب رک ال اذک « ىرمأ ىف ةينعم ةلس ما تناکو » هلوقو . یم لسم تنأ هانعم نأي

 ةيناتحتلا ن وکس و نيعلا سکو ملا مب « ةنيعع ج یممشکاا ةياور فو « ءاثتعالا نم )2 هي اتت امدعب ن ونلا

 « مكفطخم » لمتسلاو ى مشكلا نع رذ ىبأ ةياور ىف « کمطح د هلوقو . بسنأ لوالاو . نوءلا نم نون اهدعب

 © نيقداصلا مم اونوكو هلا اوقتا اونمآ نذلا اأ اي )اپ - 9

 نب هللا دبع نم نمحرلا دبع نع باهش نبا نع ليقع نع شیلا انثدح ریگسب نب ىبح از - ۸

 كلام نب بمک تمم » لاق كلام نب بهك داق ناکو -كلام نب بمک نب هللا دبع نأ كلام نب بلک

 ذنم تدنسنام «ىنالبأ ام نسحأ ثيدحلا ,قدص ىف هلل هال ادحأ”لعأ ام هللاوف كل ةصق نع فلات نيح ثادح"

 ىلع هللا بان دقن رل ی هلوسر ىلع “لجو “رع هللا كزنأو « ًابذحح اذه ىوب ىلإ ملل هللا لوسر كلذ ترکذ

 6 نيقداصلا مم اونوکو - هلوف ىلإ - نيرجاهملاو ىبلا



 ريسفتلا باك - 0 101

 بمكة ب وت ةصق نم !رصتخع افرط هيف ركذ ( نيقداصلا عم اون وكو هللا اوقتا اونمآ نبذلا اآ اب باب ) هلوق
 اًضيأ

 4 ل 0 7

 56 هل ها و قو
 ةفأ لا نم ( ميحر فوءر نينمؤملاب مکیلع صیرح

 ت . ص م. 3 ۶ ۶۰ 5

 تباث نب دیز "نأ » قابسا نا ىنربخأ لاق ئ ره زال نع "بیمش انربخأ ناملا وبأ ارم - ۹

 مدعو ةماهلا لهآ لَعَقَم ركب وبأ ىلإ را 0 لاق حوا "بنكي 5 ناكو هع نا ىر "یراصنالا

 "لعقلا رحتسب نأ یشخآ ىلإو « سافلاب ةماملا موي رحت-ا دق لتقلا نإ لاقف ىنانأ رع نإ : ركب وبأ لاقف رع
 ۳ مس ۶ ت ۰ 0 و ۰ ۳ مس ۳ ۳ 8 5 - ۱ 7

 ۰ رکب وبا لاق ۰ نارقلا جرج نآی رال یاو 1 و نآ الإ نارقلا نم رشک بهذي نطاوملا ىف وا رقلاب

 هيف یتجارب رع لی ملف . "یخ لاو وه : رع لاقف ؟ ها ةلوسر لمف مل بش لمفأ فيك رمعل تلف

 - ملکشیال "سلاج دنع رو : تباث نب دیز لاق - ” ع ىأر یذلا تیارو « یردص كل ذآ للا حرش قح

 نارفلا عبتف . لب لا لوسرا یحولا "بتکست تاکو « كادهتن الو « لقاع باش لجر كنا : ركب وبأ لاقف

 نیک تلق ۰ نآرقلا مع نم هب ینرمآ ام ىلع لقثآ ٹاکام لابجلا نم ,لبج لقت ین ول للاوف ۰ هجا

 رودصو بّسملاو فاتكألاو عاف را "نم همجآ نآرقلا تمینتف .تمقن « رو ركب یآ ردم هل هلا حرش

 ہک ۰ 2 ۰ 27 ع 211 5 7 م |
 لوسر مءاج دقل) هريغ دحا عم م دجأ |*یراصن ال ةع رخ مم نیتبا ةبوخلا وروس نم تدعو یح 6 لاج را

 مس 56 3 5 ۳ as تا دز ر 3 .

 ركب ىبأ “ربع نارقلا امف عم یا ا ٍتناكر ۰ اه رخآ ىلإ 41 مكيلع صیرح منع ام هيلع زيزع کیفآ ند

 نع يما ره نب نابع سبات . « رمع تنب ةصفح دنع مث هللا هافوت ىح رع دنع مث هللا ءافوت ی

 ةر ىلأ مم 2 لاقو بارش نا نع دلاخ ن نما يي یئدح : ثي لاقو ۰ بارش نا ۲ "سنوب

 7 - 0 ۱ ع

 نع ميهأرإ نب بوقعي ةعباتو . « ةم رد ىلأ عم » بارش نبا اند يارا نع نوم لاقو . « ىراصنألا
 6 هر ىلأ وأ ر مم 1 لاقو ميهاربا ام لح تبا وبآ لاقو ۰ هيبأ

 ىلإ هريغ قاس و « رذ ىبآل اذک ( ةيآلا ( متنع ام هيلع زيزع کسفنآ نم لور اج دا ال هلوق باب ) هلق
 ىلامت هلوت ىف لاق « ةديبع یا مالك وهو ۽ رذ ىنأ ربا اذه تبث ( ةفأرلا نم ) ۵418 ۰ € محر فوءد +
 لع ( قابسلا نبا ,ةربخأ ) هلوق . ةمحرلا دشأ یهو ؛ ةفأرلا نم لومف وه ( محر فوءرل سانلاب هللا نا 3

 دابجلا لئاوأ ق مدقتو 0 نآرقلا لئاضن ۴ فوتسم شیدا حرش قأيسو « لييع هوا < ةدحرملا .دب دشز و

 نع دعس نب فسا و رګ نب نام هز أت ( هلوق 1 ةيآلا نیمعت ی دوز نب ةچراخ و قایسلا نب دیجع فالتخا لع هيبذتلا



 ۳۵ 41۷۹ ثيدحلا

 سل وب نع عملا ةعباتم امأو « هنع اممدئسم ىف قسا و دحأ املصوف رمع نب ناهع ةمب ادم امأ ( باش نا نع سئو
 :لاقو باهش نبا نع دلاخ نب نجرا ديع یئدح تسللا لاقو) هلوق : ديحوتلا فو نآرقلا لئاضف ىف فل ؤا اباصوف

 هلوق ف فااخ نکل لو ؟دلا هدانساب 46 هاور هنآو «بابش نبا نع ر >آ اخد هيف لل نأ دوري ) ةع زخ ىبأ م

 € ةب اصلا مجعم » ىف ىرغبلا مساقلا وبآ املضو هذه ثللا ةياورو ۳ ةعزخ نآ عم » لاقف , ىراصنالا ةعزخ عمد

 ۰ ةع زخ ىبأ عم لاق و باپش نبا ام دو میهآر ,أ نع یسوم لاتو ) هاو ٠ هب هع ث ثلا بتاک اص نآ قيرط نم

 ¢ هدلو وه بوت و « دهس نبأ ورف مارا امأ و « ليعامسإ نا وبا یوم امأ ) هيبآ نع مهار | نب بوقعي هعلاتو

 'ةعزخ عمم بازحالا ةيآ یفو « ةعزخ ىبأ عم » ةبوتلا ةيآ ىف لاتو «نآرقلا لئاضف ىف فل ؤا اراصو ىسوم ةمباتمو
 ةبآو « ركب ی دبع ىف نآر هلأ مج ال تباث نب ديز اهدجو ةبوتلا ةبآ نأ هيلع هيلث امو « ىراصتالا تبا نبا

 برقعي ةياور امأو . نآرقلا لئاضف ىف اا و كلذ نایب فآسو « نامثع دبع ف فحاصلا خسف |! اهدجو بارحالا

 اذه نم لعن أ ارجرخا اذکو 4 هم رط نم « فعاصاا باک د ف دراد ىنأ نب ركب وبأ | ماصوف مهار نا

 نم قزوجلا هجرخأ اذكو « ةعزخ عم » لاق نک هنع « تابرهزلا » ف لهذلا اهاورو 0 راصتخاب نکا هجولا

 هللأ دمبع ن ايف دمع ومف تبا وبأ امان ( ةعرخ ی وأ ةعزخ عم : لاقو يدار] <li a ترا وبأ ا هد راع

 ل ةعزخ ىبأ عم 0 00 لا اوفلتخا دعس نب ميهاربإ باع نأ هدامو 6 دعس نا روف مدار :] امأ ء « قدما

 ةعزخ ىبأ عم ةب ول ةيآ ن أ ليعامسا نب یوم نع هانمدق ام قيقحتا و موضع كشو < 3 زخ عمد !pie لاقو

 ةياورو . ىلاعت هللا ءاشنا بازحألا ةروس ریسفآ ىف اذه قيتتىل] ةدوع اذل نوكستسو ةزخ عم بازحألا ةيآو
 لاق اک كما اب ماکحالا ف فلؤملا املصو ةروك ذاا تراث نآ

 سوي ةروس - ٠

 هناحبس دلو هلا ذخنا اولاقو ) . نول لك نم ءاملا, تبنف : ( طاقخاف ) سابع نبا لو اپ -۱

 : 6 تايآ كلت) لاقي . ريخ : دهاجم لاقو . قلي دم : ( قد م ۾ نأ) زس نب یز لاقو . < یفلا وه

 طيحأ) . ممؤاعد ( مثاوعدإل مكب ىنعلا ( مهم نرجو < كتلا ىف متن < اذ] يک | هلئمر ۰ نارفلا مالعا مله ی

 دهاحم لاقو . ناودعلا نم (ارذع) . دحاو مهعبتأو مهعبتاف E ٠ ةكاملا نماوأد : ( مهم

 هيف كراب ال هللا : بضغ اذإ هلامو هدول نادنالا لوق : © ريملاب ماجمتسا “رشلا ساده هللا لمعي ولد )
 ىسح اهلثم ( 'ىئسحلا اونسحأ نيذال ) . هئامألو هيلع ىد نم كلهأل ( مماجأ مهلإ ی ) . هنعلاو ١ 1 ۱ 5 7 ع او هر 2 27 ص 55 2

 كلا € ءايربكسلا ) . هبجو ىلإ رظنلا : هريغ لاقو « ناوض رو ةرْؤغم : © ةدايزو )ل

 تينف طلتخاف سابع نبا لاقو ) هلوق ٠ ةلمسبلا رذ وبأ رخأ ( سنوب ةروس - محرلا نحرلا هللا مسب ) هلوق

 لدم 3 3 هل وق ف سابع نبا نع ءاطع نع جرج نبا نع رخا .آ قيرط نم ر رچ نبا هلصو ) نول لک نم ءاملاب

 سانلا لک امم نول لك ءاملاب بلف طلتخا : لاق 5 ضدالا تابن هب ظلدخاف ءامسأأ نم های ءاک ايندلا ةايحلا

 یرابا حف »۸ ج00 - م



 ريسفتلا باتک - ۵ ۳1۹
 ىبأ ريغل 'ذه تبث اذک( ىنغلا وه هناحبس ادلو هللا ذذتا اولاتو ) هلو . ضرالا بوبح رئاسو ریعدلاو ةطنحلاك
 ىف ىذلا ثيدحال اقیرط اب ف جرخم نأ دارأ هلعلو « ادنسم اثيدح ةيآآلا هذه ىف رأ لو « تيدا نم ةيلاخ ةمجرت رذ
 دمع 4 ميد دنع قدص مدق مه نأ 0 لسأ نب ديز لاقو ) هلو . هل ضیبف كلذ معز نم مذب قلعتي امم ديحوتلا

 ىف وهو « ثيدحلا اذهب هنع ةنييع نبا قیرط نم ربرج نبأ هلصرف لس نب دوز لوق امأ ( ريخ دهاجب لاقو « تلم

 « مل عيفش زا د د لاق ةداتقو نسحلا قبرط نم یربطلا جغ أو « لسا نب ديذ نع تريخأ » ةنيبع نبأ ريسفت

 یاب رفلا هلصوف دهاجم لوق امأو . نیفیمض نیدانساب ديعس ىلأ ثیدح نمو ىلع ثب دح نم هودم نبا هلصو اذهو

 نا یورو . ريخ : لاق (قدص مدق مش نأ اونمآ نيذلا رشبو ) ىلاءآ هلوق ىف دها+ نع حرمت ىبأ نبا قب رط نم

 انت الو ء مهحيبستو مهتقذصو مههوصو ممالص : لات 6 قدص مدق و هلوق ىف دداجم نع رخآ هجو نم ريرج

 نبا نع ةحلط ىلأ نب ىلع قيراط نمو . قدص باو یا (قدص مدق) سنأ نب عمیرلا قبرط نمو . نيلوقلا نيب
 دهاجم لوق رج نبا حجرو < لوألا ركذلا ىف ةداعسلا مه تقبس لاق € قدص مدق محل نأ ) ىلاعت هلوق ىف سايغ

 مزچ و . رش هيف مذف ىأ اذک یف ءوس مدق وأ ۰ ريخ هيف مدق ىأ اذكى قدص مدق نالفل برعلا لوقل هعبت نمو

 لاق ( قدص مدق ۶ هلوق ىف بعك نب ىبأ نع سنأ قيرط نم ماحلا یورو . ةقباسلا مدل اب دارلا نأب ةديبع ربا

 وهو لاق « ريبج نب دهاجم لاتوو رذ ىفأ ةياور ىف عقو هنأ ضايع ركذ : ( هیبت ) rE هدانساو « قدص فلس

 اهنأ نيتلا نبا ركذ معن « هتمدق اک باوصلا ىلع الإ دذ ىنأ ةيارر نم اذل تمقو ىتلا ةخسنلا ىف هرأ | : تلق . أطخ

 نكل « ةدحوملا نوكسو میل حتفب رج نبا وه دهاجمو , ىنباقلا یمن نسحلا ىبأ خيشلا ةاور ىف كلذك تعقو

 دهاجن بوسنلا لوقلا ركذ نع ايراع ناكا فيحستلا عم نبا ةدايزب عقر ناكولو ريخلاب مدقلا رسف هنا اذه دارملا

 € مهب نيرجو كلفلا ىف تنک اذا تح  هلثمو نآرقلا مالعأ هذه ىنمي تايآ كلت لاقي ) هلو ٠ مدقلا ريسفت ىف

 ريسفت فو « ىنثملا نب ةديبع وبأ وه كلذ لئاقو . ديحوتلا ىف عیمجل ىف أيسو « رذ فأ ريغل عقو اذه ( مب ىعملا
 . هسكعو روضحلا ىلإ ةبيغلا نع باطخلا فرص امهنم لک ىف نأ امهنیپ عماجلاو « مالعالا باتکلا تابآ ىدسلا

 نم یراطلا یورو ( مهلا كناحبس ابف ماوعد ) هلوق یعم ىف هلاق « ةديبع ىلأ لرق وه ( مزاعد ماوعد ) هلق
 نبا قيرط نمو « هب اوعد ام مهت:أرف مبالا اولاق "یشلا اودادأ اذإ : لاق امف ماوعد » هلوق ىف لاق ىروثلا قيرط
 هللا اب امانعم ممللا نال مژاعد 4 ماوعد) یمم نأ دؤوب اذه لکو « مآ هةامسو هوح ركذف « تريخأ : لاق جرج

 هب تطاحأ ؛ کلملا نم اوند مب طيحأ ) هلوق ۰ هنيعب ظفللا اذه ةنجلا ىف مهمالك ىأ ةدابملا ىوعدلا ىنغم وأ

 كلا هنا ىأ هب ظيحأ دق لاقي ۰ ةكلبلل اوند ىأ 6 مه طيحأ مہنآ اونظو  هلوت ىف ةديبع وبأ لاق ( هتئيطخ

 فنصلا هفدرآ اذطو ؛ هنع ةبانك لم ابلاغ كالبلل اببس نوكي كلذ ناف « موقلاب وددلا ةطاحإ نم هنأكو . ىهتا

 مهلاجعتسا رشلا سانل هللا لجمي ولو إل دهاج لاقو ) هلق . كلذ ىلإ ةراشإ  هنئيطخ هب تاءاحأ و هلوقب

 كلهال ىأ ملجأ مهيأ یضقل ) هلوقو ( هنعلاو هيف كرابت ال مهللا : بضغ اذا هلامو هدلول ناسنالا لوق < ديخلاب

 ريسفت ىف دهاج نع حیجت ىلأ نبا قيرط نم امهريغو دیمح نب ديعو ىتايرفلا هلصو اذكم ) هتامالو هيلع ىعد نم

 . میکسامال ريخلا ف باجتسي اک كلذ ىف ةباجتسالا مهل هللا لجعي ولف : لاق رصتخم ظفلب ىربطلا هاودو < ةيآلا هذه

 نع ىهنلا ىف درو دقو . ىبهتنا « هل باجتسي نأ هركي ام هلامو هسفن ىلع ناسذالا ءاعد وه : لاق ةداتق قیرط نمو



 ۳:۷ سو ةروس

 نو راج نع دل ولا نإ ةدايع قدرط نم دواد وبأ هدرفأو لب وط ثددح ءا ىف لسم هجرخآ عوفرم ثیدح كلذ

 ةعاس هللا نم اوقفاوت ال ملاومأ لع اوعدت الو . مدالوأ ىلع اوعدتالو < سنا لع اوعدت ال » لاق يقل ینلا

 « دهاج لوق وه (نارضرو ةرفغم ةدايزو یسحارلثم ىنسحلا اونسحآ ن ذلا) هلوق . « کل بیجتسیف ءاطع اهن لأس

 رذ فال اذه تين ( هبجو ىلإ رظنلا هريغ لاقو ) هلوق . هنع حیجت ىبأ نبا قيرط نم امهريغو دبعو ىباورفلا هلصو

 :لاق هنعةب ورع ىبأ نب ديعس قيرط نم ىربطلا جرخأ دقف « ةداتق نظأ ايف انه ريغلاب دارلاو « ةصاخ تقولا ىنأو

 ةدايزلاو « ةنجلا ىنسحلا : ةداتق نع رمعم نع قازرلا دبع دنعو « نمحرلا هجو ىلإ رظنلا ةدابرلاو « ةنجلا ىه ىسحلا

 نب دیعل و . اضيأ افوقوم هلثد طباس نب نمحرلا دبع قيرط نم روصنم نب ديعسلو . هللا هجو ىلإ رظنلا اغلب ايف
 ىلإ رظنلا ةدايزو « ةنجلا ىسحلا « هللا الإ هلإ ال اولاق ) ویا نیل إل لاق ةمركع نع هلو , هلثم نسلا نع ديمح

 غ ةيلس نب دا قيرط نم امهریغو یذمرتلاو سم هجرخأ عوفرم ثيدح ىف كلذ درو دقو . ميركلا هللا هجو
 دنعمكل نإ اودون ةنجلا ةنجلا لهأ لغد اذا , قي هللا لوسر لاق : لاق بيهص نع ىليل ىنأ نب نمحرلا دبع نع تباث
 نورظنیف باجحلا فشخیف لاق ؟ ةئجلا انلخدیو « رانلا نع انحزحزيو « انهوجو ضيا ملأ نولوقیف , ادعو هللا

 هدنسأ امن : ىذمرتلا لاق (ةدايزو ىتسحلا اونسحآ نيذالإل أرق مث, هنم مهلا بحأ وه اًئيش ماطعأ ان هتلاوف : هيل
 هجرخأ « رمعم لاق اذكو : تلق . ىليل ىبأ نب نحرلا دبع نع تباث نع ةريغملا نب نايلس هاورو ةملس نب دامح

 هوجن ىرعشألا یوم ىبأ قررط نم اضيأ سس ۰ ىربطلا چا تبأث نع دز نب دامحو . هنع قازرلا كوع

 ؛ فعض هدانسإ ىف نكساو ۰ برلا هجو ىلإ رظنلا ةدابزلا : لاق اعوفرم ةر نب بعمكقيرط نمو « هيلع افوقوم

 نب سيق هلصو هلثم قيدصلا ركب ىبأ نع دعس نب ساع نع قحس] ییا قيرط نمو « هلثم افوقوم ةفيذح ثيدح نمو
 : رخآ لاوقأ ةدايزلا ريسفت ىف ءاجو . دعس نب صاع ىلع كيرشو ةبعشو نايفس هفقوو « هنع ليئارسإو عيبرلا

 باوآ ةعبرأ احل ةدحأو ةوا وا نم ةفرغ ةدابرلا نا : ىلع لوق اهئمو « فيعضتلا ةدايزلا نإ نسحلاو ةمقلع لوق اهنم

 راشأو ءاضيأ لیا رسل قيرط نم ركب ىبأ ةءاورو ةفيذح ةياور ديم نب دع ج رخأو « ىربطلا كلذ عم ج رخآ
 ( كلما ءايربكلا ) هلوق ۰ لما هللاو , أم الك لمتحت ةدابزلا نال لاوقالا هذه نيب ضرامتال هنأ ىلا ىربطلا

 «ضرألا ىف ءار ريكا كل نوكت و هلوق » ءارفلا لاقو « هنع حج یا نا قبرطنم ديمحنب دبع هلص و دهاج لوق وه

 ءديدشتلاو عطقلا ةزممب ىنعي ( دحاو مهعبتأ و مب اف) هلوق . هيلا موكسامو هتمآ ديلاةم تراص قدص اذإ ىنلا نال

 ید « یم هتقدرأو هتفدرک وهو « دحاو یم مهعبت لثم موعبتأق : ةديبع وبأ لاقو « نسحلا أرق ىتاثلاب و
 یف دیدشقل اب هعبتا ليقو < کردی وآ هكردأ هءارو ىضم یعع_ ذوءوملا ريغو « ك ردأ ىع زومرلا : یمعالا
 ناتعن هلبق امو وهو « اضيأ ةدميع ىبأ لوق وه ( نآ ودعلا نم ١ ودع) هلو ٠ هالت زهاب هعيتأو هب ىدتقا سالا

 ىغبلا لجل ىأ نيل وعم انوکی نأ زوجو « نيدعتم نيغاب ىأ لاحلا ىلع وأ ناردصم امهبأ ىلع ناب وضنم

 هلوأ مضو واولاديدشتب نسحلا أرقو «ناودعلاو

 اردعو اٹ هدونجو :نوعرف مهمبنأف ”رحبلا لاا ىبب انزواجو / سیساپ -- ۲

  نیملسلا نم انأو لوئرس| ونب هب تّتمآ ىذلا الا لإ ال هنأ تنمآ لاق قتل هکر أ اذ] ىح
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 مفترلا ناکسلا زنا وهو « ضرالا نم ةو ىلع كيقلن © كين )
 نبا رنع رییجت نب ديمس نع رشب ىلأ نع ”ةبعش انثدح رد ايثدح راقب نب هدم قرص - 4۸۰

 4 اوموصف مهم یسوم وع مقنأ : هباحصأل هَ ىبلا لاق « "نوع رف_ ىلع

 هلوق ٠ ( نيلسملا نم إل لإ ةيآلا !وقاسو « باب » شك الا طقس ( رحبلا لیئارس) یبب انزراجر باب ) هلوق
 كيجنن مويلاف ) ىلاعت هلوق ىف ةديبع وب لاق ( عفت لا ناكملا « زشنلا وهو « ض رآلا نم ةرمجن ىلع كيقلن كيجنن )

 « رصقلاو نونلا رسكب اهر امعجو ةعفترملا ةوبرلا ىف ةوجنلاو ۰ ها عافترا ىأ ةر ىلع كيقان ىأ ( كندبب
 ليقو « رحملا رعق نم كومرق هيف عقو ای دارلاو اه ادم وه لق دقو ةمالسلا ىنمم ةاجلا نم كيجنت هلوق سلو

 ك.قان یا ةلمبملا ءاحلاو ديدشتل اب ) كيجنن ) اهريغو عفيمسلا ناو دوعسم نا ۳ دقو (۱) وه

 هريغوأ دابع نإ سيق نم ليلسلا ىبأ نه هیبآ نع ىميثلا نبا نع قازرلا ديغ هجرخأ ايف كلذ ببس دروو « ةيحانب
 ۰ تا2 هلاجر فوقوم انهو ل رجالا رول اك هلا نورظن مهلا هللا هجرخأف نوعرف تمي مل ليئارسإ ودب لاق : لاق

 ةظع مه نوكسيل هللا هجرخأف كلذب سانلا نم ةفئاط قدمی مل نوعرف هقا قرغأ امل : لاق ةدانق نع رمعم نعو

 موق نم فلخت نم لاق هباحمآ و یموم جرخ الف : لاق سابع نا نع كاحضلا قيرط نم متاح ىبأ نبا یورو . ةيآو
 نوعرف ظفل نأ رحيلا ىلإ هلا ىحوأف 1 نودیصتب رحبلا رئازج ىف مہا کاو ‹ هموق و نوعرف قرغام : نوعرف

 نع حجت ىنأ نا قيرط نمو ( كندبب كيج: مويلاف ر هلوق ربا. اريصق سنخآ علصأ ان اب رع هظفلف « انايرع

 روسعذ م : هيلع ناك ىذلا عردلا نديلا : لاق یداا رخص یا قبرط نمو . ثدسج لاق 4 كن دب را دماج

 : هقرط ضءإ ىف هلوق ةمجرتلل هتلسانمو < مايصلا ىف هحرش مدقت دقو ءاروشاع مايص ىف سابع نبأ كيدح فنصم ا

 نوءرف قرغأو ىسوم هيف هللا یمن موب كاذ
7 

 روق ةروس حج ۷۱۱

 0 ی و

 یدولا : دوها لاقو ۰ ال رهظ م یارا یداب سابع با لاقو ۰ ةيشرحلاب موحرلا ها والا : د رام ا لاقو

 .ديدش بیصع ٠ تا ىعلفأ 5 سابع نبا لاقو . هب نوب زسا موللا تنأل كن نسخا لافو 5 ةريزجلاب لپج

 ضرالا هحو : ةمر ءلاقو 0 ءالل مین روتعل رافو ۰ ىلب مجال

 ( دیدش بيصع : سابع نا لاق ) هلوق ۰ دذ یا ةلمسبلا تقي ( ميحرلا نمحرلا هللأ مسب -دوه ةدوس ) هلوق

 : لاق ( بیصع موي اذه لاقو إل هلوق ىف لاق سابع نبا نع ةحاط ىبأ نب ىلع قيرط نم متاح نآ نبا هلصو

 بصعي بيصع مو » زجارلا لوق هنمو : لاقو ؛ هلثم امهريغو ةداتقو دهاج نع قرام نم ىرطلا هجرخأو . دیش

 قبرط نم متاح ىبأ نبا هلصو ( لب مرج ال ) هه . دتشا ىأ ابصع بسی انموب بصع : نولوقبو ءالاطبألا

 لصالاب شاب (۱)
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 مرج ىنعم یرعلا لاقو « عي هللا نا لب ىأ .لاق < هللا نأ مرج ال هلوق ىف سابع نا نع ةحلط ىنأ نب ىلع

 مرج ال كلوةكاقح عضوم فو « بهاذ كنا مرج ال مهوةكدبال عضوم ىف هلامعتسا رثك مث بنذلا بك ىأ

 م لزن ىأ € مع قاحو ال ىلاعت هلرق ىف ةديبع وبأ لاف ( لرتب قبح لز" قاحو هريغ لاقو ) هلق . نموقتا

 وه ( روفك سویل 2 ىلام# هلوف ىف لاق ٠ اشا ةديبع یا لوق وه( تس نم لوعف سوي ) هلوق ماصاو

 ىف لاق اضيأ دهاجم نع سجن وا نآ قرط ا همر ( نزع * سم دهاجب لاقو۱ هلوق ۰ تسي نم لوعف

 ءارتماو كش مرودض نون ) هلوق . هوحن دحاو ريغو ةدانق قيرط نمو « نزحت ال : لق ( سنت الف ) هلوق

 لاق ( مرودص نوني مهنأ الأ ) هلوق ىف لاق اضيأ دمام لوق وهو (اوعاطتسا نا هللا نم هنم اوفختسیل قحلا ىف

 , هنع دهاجب نع حبجت ىلأ نبأ نع قرط نم ىربطلا هلصو « اوعاطتسا نإ هللا نم اوفختسیل قحلا ىف ءارتماو ك
 معي كلذ عم هقا و , هبوثب ىطغتو ايش هفت ىف سءأ اذإ ناسذالا نوكي ام یخ : لاق ةداتق نع رمعم قيرط نمو

 تاتیسلا لمعو هقا ىف كدلا (مهرودص نونأي و هلوق ىف سابع نا نع ةمركع قيرط نمو . نوللع؛ امو نورسپ ام

 ضارعإلاو قولا ىف كملا نه هب ريمي ىنئلاو . نلعب امو رس ام لمیو هاري هللاو « هللا نم نكتس و هب این یبغتد

 أطاطو هردص ی دللي هللا لوسرب ىماذإ مدحأ ناك « نيقفانملا ف لز اهنأ دادش نب هللا دبع قي رط نمو . هلع

 سابع نبا نع ىت أيس و « ةيكم لا ناف ديمإ وهو < هنع قرط نم یربطلا هدنسآ . هاري المل هب رثب یثخا و هسأر

 ةياور ىف انه ىلإ ةروسلا ۳ نم ريسافتلا هذه تمدق : ( هيبلت) . نكسم امهيب عملا نكل ٠ لوألا لوقلا فل امام

 میحرلا هاوآلا : ةرسيم وبأ لاقو ) ) هلوق ۰ «یکسمآ ىعافأ , هلوق ىلإ أيس ا۶ ةرخؤم نيقابلا دنع یهو « رذ یا
 3 نا لاتو ) هلوق . رذ فآ ةاور نم انه طقسو < ءایبنالا نم ميهارب] ةمجرت ىف مدقن ( ةيشبملاب

 نوثزبتس (ديشرلا م املا تنال كنإ) ندحلالاقو . ةريزجلاب لع ولا دهاجب لاقو ؛ انل رپظ ام ىأرلا یداب

 ثيداحأ ىف كلذ عیج مدقت (ضرألا هجو ةمركع لاقو . ءاملاعبن دونتلا رافو « ىسمأ یمافآ : سابع نا لاقو . هب

 رد نا انه طةسر ءايبنالا

 نورسسي ام م « مهب اين نوڈنتسي نيح الأ « هنم اوذختسُيل مارودص نوني مبنا الأ) ببساب - ١

 لاقو . تسب نم لوف س وثب . لزمی قو « لّرف قاحو : هربغ لاقو . ( رودصلا تاذب ميلع هنإ نونلعی انو

 اوعاطتسا نإ هللا نم هنم اوفختسیا « قلا ىف ءارتماو كش مّرودص نون, ٠ نزحت سئمت : دهاجم

 نب داهع نب د ىنربخأ عم نبا لاق لاق جاّجح انثدح عدو هب دم نب نس لا شم - ۱

 نأ نویحت-ب اوناک لاقف اهنع هتلأس لاق م“ رودص یزن مالا أرقي سام نیا مه 2 هنأ رفج

 « مف ثاذ لزنق « ءامملا ىلا | ا مءاسف اومماجي ناو « ءامسلا ىلا ١ اوت
 [471۸۳ « 4۱۸۲ : يف هافرط - ۱ ثيدحلا]

 نا » رفمج نب هابع نب ذمع ىنربخأو.« ب رج نبا نع ماشه انربخأ یموم نب ميهاربا شرم — ۴۲

 مما لجرا ناک: لاق ؟ مرودص ینونثت ام ساپملا ابأ اي : تلف ) مر ودص ىف قولت 2 مولا الأ 1 ارق سابع نبا



 ريس هللا بانک - ۵ و.

 « ( مرودص نوشی مهناالأ ر) تازنف « ییدتسیفختب وأ « ىحتسيف هما

0G۳ - و 1 0 ا هک ۰ ٠ مك ۴  

 مثرودص نوني مهما الأ سا نبا 1و » لاق و رع انث دح نايفس انث دح ىديجلا انظرو - ۳

 0 ت ص 5 $

 مهسوءر ثواني 4 نوشغتس ۱ سابع نبا نع هاريغ لاو . 4 مع ايث نوشهتسب نيح الا « هنم اونختسيل

 « مجرأ ( بينأ هيل ) ۰ داوسب ( لیلا نم معقب ) هفايضأب € مهب قاضو إل هموفب هثظ ءاس € مهم ءىم إل

 اذكم ( رفعج نب دابع نب دمحم ىنربخأ ) هلوق ۰ شک لا « باب و طقس ( مرودص نونثب مبل الأ باب ) هلوق

 ىبأ نبا نع جرج نبا نع ةماسأ وبأ لاقو « , دمحأ دنع جاجح هعباتو « حيرج نبا نع فسوب نب ماشه هاور

 ةيناتحتب هلوأ حتفب ىنعي ( نوني مهنإ الأ أرقي سارع نبا عمس هلا ) هوق . ىربطلا هجرخأ سابع نبا نع ةكيلم

 ءانب وهو « لعوعفت نزو ىلع ءاي اهدعب نونلارسكو واولا نوكسو نولا حنفو ةثلثلا نوكسو ةيناقوفب ةياور ىفو

 : ةرتئعل ءارغلا دشنأو : رودصلا لعفلا لعج نكل « بشوشعاك ةنلابم

 ايل اذ تيل الأ یلولحا وهاماذا هلاتتال ىذلا ءىثلل كلوقو

 حتفو ةثاغملا نوكسو هلوأ حتفب نوش یهو یرخآ تآ ارق ةملکلا هذه ىف سارع نبا نع تآ ارقلأ لهأ ىحو

 انعيأ هنع ةثلاث ةءارقو « تابنلا نم فعضو شدام وهو نوالاو ةثلثملاب ىنثلا نم نونلإ ددسن وأو اولا رکو نوا

 : تلق . یوعراف هتوءرك ىوثناف هتوثث لاقي ال ذ] طلغ ةءارقلا هذه ىف : یاتسجساا متاح وہا لاقو ۽ یوعر نزو

 اوضق نأ یا ( اولختب نأ نوفختسب اوناک سانآ ) هلق ۰ ابط۰ب عضوم اذه سيا یرخآ تآارق ذاوشلا فو

 هنأ ىبباقلا ىنعي نسحلا وبآ خیشا لاقو « ةلمرلاب اوا>:ب یور هنأ نيزلا نا یحو « ةارع مو ءالخلا ىف ةجاحلا

 طئاغلا الو ءاسنلا نوتأي ال اوناك : ةماسأ ىبأ ةاور قو « ىلوأ لوألاو : تاق . هافق ةوالح ىلع دقرب یا نسحأ

 نبا أرق لاتر رانید نبا وه ( ورع ةاور ف) هلوق ۰ ءامسا ىلا میجورفب اوضفي نأ ةهارك مه ايذإ اوشغت دقو الإ

 یهو ةيل وغلا ىلع بصنلاب مرودصو هرخآ نونب و ةيناتحتلا ءايلاب هلوأ طبض ( هرودص نون من الأ سابع

 هرخآو ةيناتحت هلوأ یونی ةنييع نا نع روصنم نب دیعسا و , هلق یذلاک رذ نالو شک ال اذك , روما ةءارق

 سابع نبا نع ىأ ( هريغ لاقو ) هلو . كلذک امژرقی ناك هنأ دهاجم نع جرعالا ديمح نعو دازو « اضيأ ةيناتصت

 ىبأ نب ىلع قیرط نم ىربطلا هلصو دقو « دانید نب ورم ىلع دومب هريغ ىف ريمضلا ( مهسوءر نوطغب نوشغتسإ )

 لوبقم اذهو « فيقوت ىلإ جات سأرلاب كلذ صیصختو .هيلع قفتم ةيطغتلاب ىثغتلاريسفتو سابع نبا نع ةحلط

 ءىم) هلو ٠ «یدامطآ لضف یشفلآ ةراتو » رعاشلا لاقو . هاشغلو هب وثب یشغتسا هنم لاقي « سابع نا لثمنم

 ىف هنع ةحلط ىبأ نب ىلع قيرط نم یربطلا هلصو « سابع نبا ريسفت وه ( هفايضأب مي قاضو هموقب هنظ ءاس مهب

 شك أو , نيريمضلا فالتا هنم مزليو « هفايضاب اعرذ قاضو هموقب اناف ءاس (اطول انلسر تءاج ۸ وإ اَلا هذه

 هلو . لامبا نم م4! یار U مهناكم هءاس : لاق كاحضأأ قا رط نم متاح یا نا هلصو . ایهداا ىلع نب رسما

 ' هائعم ةديبع وبأ لاق و « سابع نبا نع ةحاط ىبأ نب ىلع قبرط نم متاح ىنأ ی هلو (داوسب ليللا نم عطقب (

 ( عجرأ بينأ هيلا دماجب لاقو ) هلق ۰ ليلا نم ةفئاطب ةداتق نع رمعم نه قازرلا دبع لاقو « ليللا نم ضعبب



 ثيدحلا ٩1۸۳-۳۹۸۱ ۱۳۱

 نم ديمح نب دبع هلصو دقو <« هلبق اک سابع نبا نع هنأ موأف دهاجم ىلإ هتبسن رذ یال طقنو « رنک الل اذک
 ديدشلا ليج ) هلق ۰ « ءالا ىلع هشرع ناكو باب » هلوق ليبق رثک ال عقوو « اذهب دهاجب نغ حیجن ىفأ نبا قیرط
 : لبقم نب میت لاقو . نانخا نونلاو ماللاو « دحاو نيمو لیج « ريبكلا

 ( انج لاطب لا هب یصاوت ابرض  ةيحاض ضيبلا نوب رضي ةلجرو
 . نمو « بلصاا ةراجحلا نم دیدشا وه ( ليج نم ةراجح 7 ىلامت هلوق ىف لاق « انعم ةديبع ىنأ مالک وه

 حضوم ىف لاقو . انو ماللا لوح مهضمبو اددش ىأ الي هلوقو : لاق . هرکذف « لبقم نبا لاق اضيأ برضلا
 لوقی ناكو نم هيلع تلخد ال ديدشلا ليجلا ىنعم ناك ول هنأب ةبينق نبا هبقعت دقو . ريثكلا ديدشلا ليجسلا : رخآ

 تيبلا ةديبع ىفأ ريغ دهشنأو . فذح فوصوملا نوكر نأ نكميو « ديدش نم ةراجح لاقي ال هنآل الی ةراجح
 نمو نابع را لوق قاشق « ةمجعم داضو نیتمضب وهو « ضرع نع » هلوقب «ةيحاض  هلوق لدب اف روک ذلا

 برعلا اهب تملك دقف ةيسراف انآ ترث نأ : ىرهزالا لاق دقو « لمفلا ةروس ريسف: ىف ةبسراف ةماكلا نإ هعیت

 لابج یه ليقو « ةراجحلا هنم تازن ضرالاو ءامسأا نيب قاعم رع ليقو , اينالا ءامسل مما وه لیقو « تراصف

 ةعصءص نب ماع نب بک نب نالجماا نب ةبيتق نب فوع نب بيبخ نبا وه لبقم نب ی ( هيبنت ) ۰ ءامسلا ف
 هركذ « رع عم ةصق هلو « ايفاج ايبارعأ ناكو ؛ مالسالاو ةيلهاجلا ىف كردأ مرضخم رعاش , ىنالجعلا مث یماملا

 ءاحلا اذه ىف نيتلا نبا ىدحو «ةنکاس مجلاو ةلجر ىوذ ريدقت ىلع اهرسک زوو ءارلا حتفب ةلجرو . ىتابزرملا

 . دارلا لوألا ىلفف « فيسلا وهو ضيبأ عمج اهرسكب وأ « ةذوحلا یهو ةي عج ةدحوملا حتفب ضيبلاو ٠ ةلمبملا

 ىأ ةيحاضو . هجوآ لوالاو ضفاخلا عزت ىلع ضيبلاب نوبرضي دارملا یناثلا ىلعو « سوءرلا یهو ضيبلا عضاوم

 لدي ةانثع تصاوت ىورو «٠ نيءاثلا یدح] تفذذ یصاونت هلصا ىصاوتو . ةوحضلا تقو ىف دارملا وأ  ةرهاظ

 تبثو هنأك نجلا نم لیعف وه : رفظملا نب نسحلا لاق ميجا ديدشتو ةلمبلا رسكب انیج هلوقو « هرخآ ىف ةين اتحتلا
 هژق . اراح ابرض ىأ ما لدب ةمجعملا ءاخلاب هاور هنأ نازعالا نبا نعو « هناك. حربي الف هيف عقو نم

 . ةبحلا باتک ىف هحرش مدقت دقو « رذ ىنأ ريغا اذه طقس ( ىرمع ىبف رادلا هترعآ «ارامع کلعج مرمعتسا )

 ٠ « تركن ىذلا ناکامو یترگنآ و » دشنأو ةديبع یبآ لوق وه ( دحاو مركنتساو مركن أو مرکد ) هلوق

 ىأ ديجب ديمح : ةديبع نآ مالک ف ىذلاو « انه عقو اذنك ( دمح نم دو# دجأم نم لمعف هن أك ديحب ديمح ) هلوق

 « دو یمع ديمح وه وأ « هييظإ نم دمحت ىأ دماح ومف د٣ نم ليعف ديملاو « باوصلا وه اذه و « دجام دوم

 مهضميو « تمرجأ ردصم ىارجا ) هلوق . ةعفرلا هلصأو فرشي فرشكد جمب لا مب دج نم ليمف ديجلاو
 دشنأو ةديبغ ىفأ مالك وه ( تمرج لوي

 قاسل ىجو ید تمرج امب بئاذ نيمرو ةريثع دب رط

 مهطميأ عقو اذک ( نفسلاو ةئيفسلا یهو دحاو كلذلاو كلفلار هلو ۰ ايبرق مدقت دقو « تشک یگ تم رج و

 ۰ ةين املا ف نوكس 9 ماه و واین نینجا نيردالو 1 ةمن اما ف اهحتفو ىلوآلا ىف ماللا نرذسو امف ءافلا م!

 امف نوكس مث ماع مهضعباو : ضايع لاق : دسأو دسأ لثم عمج قاثاو دحاو لوالا : لاقو نيالا نبا هحجرو



 ريسفتلا بک - 56 عنك

 كلذلا قو دحاولا ىت لاق دقف نآرقلا ف كلذ درو دقو . دحا و ظفلب دحاولاو عمج ا نأ دارلاو  باوصاا وهو اعیج

 یهو عمجو ذحا و كاملا ةديمع نآ مالک ىف ىذلاو 3 مه نيرجو كلفلا ىف 00 یح) حا ق لاقو » نوحشلا

 آرقيو تسيح تيسرأو « تيرجأ ردصم وهو « ابعفدم اهارم ) هلوق ٠ د ارملا ىف حضوأ اذهو « نفسلاو ةئيفسلا

 هللا مب إل للام هلوق ىف ةديبع وبأ لاق ( اهب لعف نم اميسرمو اهیرجمو « تسد نم اهسرمو یه ترج نم اهارجم

 وهر اهفتو ىأ اهاسمو « انآ اهتبرجأ نم ورف مضلاب امأرق مو « مب ترج نم یهو اهريسم ىأ ( امارجب

 فەر م فیحصا وهو ءافو فاقو واوب ۳۹ اهارحج : حورشلا ضعب ىف عقوو ٠ یہا انآ اهتيسرأ ىأ ردصم

 هنآل حيحص) سیل و : لاق یسباقلا ىنمي نسحلا یآ خيشلا ةياور نع اهاک> نيتلا نبا تدجو مث . خسنلا نم ءىش
 ارقو « دوپمبا اهارجم ىف لا ضب أرق ىذلا : ( هیبنت ) . نيع مث ءاف مث لادب لصالا ى ىف ام باوصلاو ا دساف
 روبشملا ٤ مهلك !وهرقو “ر راک صاع نھ ۳ 5 حتفل اب مصأع نع صفحو قاسكلااو ةزمح نویفوکلا

 باثو نب ی ةءار ءارق قو  نسح دانساب روصتم نب ديعس هاور اضيأ امحتف دوعسم نا نعد « اهاسم ىف منعلاب

 ىف ةديبع وآ لاق ) تات اٿ تايسار ( هلوق . كلذ لعاف هللا ىأ نيسلاو ءارلا رسکو امملوأ مطب اس صو ارج

 ٠ اهاسرم ركذ امل ادارطتسا اهركذ فاصملا نأكو < ماظع تائب اث لاقث ىأ ( تايسار دودقو 3 لامت هلوق

 قلا نع لداملا وهو : لاق نكل < هان« ةديبع ی لوق وه ( رجتلا دیک أت وه « دحا و دناعو دونعو دینع ) ِهلوق

 ىبأ مالک وه ( باحصأو بحاص لث دهاش هدحاو دابشالا لوقیو ) هلوق . فا احلا ضراعملا : ةييتق نبا لاقو
 نب دیز نعو « دهام نع ديمح نب دبع هجرخأ ةكئالملا ليقو ءايبنألا ليقف انه مهب دارلا ف فلتخاو اضرأ ةديبع

 عيمجا نم معأ اذهو قئالخلا قازرلا دبع هجرخأ اف ةداتق نعو « معأ اذهو نوئمؤااو ةكئالملاو ءاببن الا لسا

 ( ءال ىلع هشرع ناكو ) باپ - ۲

 "نأ هنع هللا یفر رهن نع جرعألا نع دا زلا وبآ انك ا وأ شرو - ۰

 هاسس 6 ٌةقفن 3 ال 'ىَألَم لا "دب : لاقو . كيلع "ین قفنأ : و نع للا لاق » لاه الص هلا الوز

 ءالا ىلع هثرع ناكو « هدي فام ضد, مل هناف ؟ ضرألاو ءامسلا قاخ ذنم قننآ ام معیارآ : لاقو . راااو لیلا

 اپمیصانب فخ . يقارثعاو هورمب هنمو « هتبصأ ی 97 رك نم تاعتفا : لا رتعا « مفر و ضيم نازيملا هديبو

 بحاص لثم دهاش هدحاو داهشألا لوقيو . ربجتلا ديك أت وه « دحاو دناعو دونعو دین . هناطلسو هکسام ىف یا

 . دحاو مركتساو رکنأو مم رك . 4 اهتامج یر یپف ادا هترخآ رام مكلمج مک رسا :ياتضاو

 کونلاو ماللاو دحاو نیحسو ليج « ريبكلا ديدشلا ليس . دم نم دون « دجام ا هاك ی

 : لبقم نب ميك  لاقو « ناتخآ

 اني لاطبألا هب یماوت يرض  ةيحاض ضیا نوب رضي ةلجّرو
 [ ۷۹۹۷۵۱۹ ۰۷۵۱۱ ۶ ۰۳۵۷ : ىف هنارطآ - 61۸4 ثيدحلا ]



o ۹۸۰ - ۱۸ ثيدحخلا 

 همر و ءاملا ىلع هشرع ناكو » هلوق هيفو « ةر ره ىنأ ثيدح هيف ركذ ( ءاملا ىلع هشرع ناكو هلوق باب ) هو

 ةمجعم ا نیما اب ۰ اضع الا هلوقو ¢ ىلاعت هللا ءاش نإ ديحوتلا باتك ق هد رش قأيسو ل عفر و ضف نازملا

 ةدشل امنأكف نبونتلاب ا یور و , ةمئاد ىأ د ودع القثم نيتلمرع ءاعسو < امصقت ال ىأ ةطفاسلا ةمجمما داضلاو

laeلدعلا نع ةيانك نازيللاو 3 ة.فرظلا لع بصنل اب داملاو ليللاو ل ادبأ ضده  

 6 ةي رقلا لأساو ) هثمو . دلب يدم نأل « نيدم لهأ ىلإ < ابي ماخآ ندم ىلإو ) صاب - ۳

 لجرا مع دا اقيو ۰ هيلإ أوتفتات : و“ ر ءاروز ريم و هرم له ىعي ؟ ريم و "لجرا ضقي ۸ اذإ لاق ةنتات ۸ لوقي € ايرْهظ ٠ ريمالو ةیرقلا لهأ ىنعي € يملا لأساو)

 د 4 ظا ءاعو 3 ب اد كەم 36 ا نأ انه او یرظلاو . ار هظ یتلعجو « یتجاحم تربت هتجاح

 ةئيفسلا یو دحاو كمااو كالل. ا لوقي مو كما نم ردصم وه یار > ٠ | طاق : : انلذارأ

 اهاس رص ۲ یه ترج نم اهارجت ار رقي و . تلح : خر او تب أ ردصم وهو امف دم : اهارجت ٠ ننسااو

 تاتباث تايسارلا . اه لعف ن نك اسس رمو اهيرجتد ' تر ند

 ( نيل اظلا ىلع لل ةةنمل الأ مر ىلع اوبذگ نيذلا ءالژه ٌدابشألا لوقيو) صا - ع

 بامصأو بحاص لثم « دهاش دابشألا دحاو

 نب ناونص نع دات انثدح الاف ماشهو دیم انثدح میرز نب ديزي انثدح د دسم اشم - ۵

 ینل "تعم له ربع نا 0 لاق وأ - نمحرلا دبع باب : اقف و دا فوط رم نبا انيب » لاق زرع

5 ۰ 7 ۶ ۱ ۰ 9 

 ىح نمؤملا وندب : ماشه لاقو . هبر نم نما قدي : لوقي متلي ىنلا تمم : لاقف ؟ ىرجنا ىف هي

 لوفیف ( نيمو قرعأ یر لوقب قرا : لوقی ؟ اذه بنذ فرمت : هبونذب هررقیف هتک هياغ عضب
 ۶ ۲ ها ۳ 1

 ىدابيف رافكلا وأ نررخالا اما, . هنانسح هایم یوم م : مولا كال اهرذغآو «ایندال ىف ا رتس

 ناوفص انئدح : ةداتق نع نابیش لاقو . « ممد ىلع اوبَذَك نيذلا ءالؤه : داهشألا سور ىلع

 رخآ دائم هيف ددسأ « عيدز نب ديزي انثدح ددسم انئدح ۽ هلوق و بدالا باتک ىف هد رش فایسو ٤ ةمايقلا مو

 انژدحد دانسالا ىف 0 « ةداتق نع هنأ وع ا نع ددسم هنع وأ ود اذه ' نه ىلعأ و ردو دیحوتل قو بدالا یاب

 « یابیش قي رط نم ةب ودم ۳ و } ناوفص ات د> مدام ۳7 لاو 6-5 . یارا مث * ءارلاو ةلمبملا

 هورع) هنمو ؛ هةلصأ یا هل ورع نم كلمتفا كارتعا) لوق لام هللا ءاش نإ ديحوتلا باتكى 8 نایب قاس

 صضعءل ىف عقوو ¢ هدحو مشکل انه تبث و « سنا ضرف ىف هحرش مدقت دقو « ةديبع ىبأ مالک وه ( ىتارتءاو

 یرابث م 6 ۵ بس 1



efريسفالا باتک - ۵  

 « هباصأ اذإ هورعإ هارع نم لعتفا یرتعاو « ةديبع یآ دنع كلذك وهو هزخآ ىف ةانثع تلعتفا كارتعا خسنلا

 ام ىأ مهضهب هردق اک فوذع ريدقت ىلإ جاتح الو هلبق لوقلاب لوم الإ دعب ام ( كارتعا الإ لوقت ناإ هلوقو
 ىبأ مالک وه (هناطلسو هكسلم ىف اهتيصانب ذخآ) هلوق , مئاق ديز الإ تاق أم وحن « ةيكحم ةلمجاف « ظفللا اذه الإ لوقن

 ندم نال , ندم لهال یا ( نيدم لا و ) هلق ٠ هدحو یمشکلا انه عبا و قلخلا ءدب ىف مدقت دقو اضيأ ةديبع

 نيدم ىلاو إل ىلاعت هلوق ىفةديبع وبأ لاق « ريعلا باعصأ و ةيرقلا لهأ ىأ ( بيملاو . . ةيرقلا لأساو ) هلثمو دلب

 , نيدم لهآ ىلإ ىأ «ریم هيف ىذلا رصتخنا زاجب هزاجيو « ٹن وم داب مسا هنال فرصني ال نيدم (ابيعش ماخأ
 اذإ لاقيو ءهيلا اوتفتلي مللوقي ايربظ کءارو ) هلو . ديعلا ىف نم یآ ريعلاو ةيرقاا لهأ ىأ ةبرةلا لأسا و هلثمو

 هيلع بيعش ةجرت ىف هحرش مدقت دقو « هدحو ىنيمثكلل اذه تبث ( حلا ىتجاحل تروظ هتجاس لجرلا ضي مل

 ىلع ام] لاذرأ حج لذارالاو « فاقلا دیدشتو ةلمبملا مضب ( انطاقس انلذارأ ر هلو . .ايبنالا ثيداحأ نم مالسلا
 عج وهو لاذلا مطب لذرأ مج لذارأ ليقو « حطب لاک ءاسالا ىر# یرج 5 ءانالغأ ill ه ءاج اک هاب

 بلاکأ و باک او باک لثم لذر

 ف رلا . 14 ديدش ملا هْذُخَأ "نا « ةملظ یهو یر زا اذإ كب 3 ا علل ذك و ساب دو

 لار اكتمال نر ووا

 فيعض توصو دش : قيبشو رِيفَز : سابع نا

 ىلأ نع ةدرب ىلأ نع د 9 ناب در اعد یوم وبا انربخأ لضالا نب ةفدص او - ۲

 أرق مث لاق . هتلفي مل ءذخأ اذإ ىتح < ملاظلل لی هلا نإ : هَ هللا "لودر لاق لاف هنع هللا یضر یسوم
 « 6 ديدش ملأ ءذخآ "نإ « ةملاظ یهو یرقلا دخأ اذإ كبر دخأ كلذكو )

 هيبشتل كلذ ىف فاكلا ( ديدش ملا هذخأ نإ ةملاظ یهو ىرقلا ذخآ اذإ كبر ذخأ كلذكو هلوق باب ) هلو

 نيتحتفب ذخأو « فرصم نب ةحلط ةءارق ىلع ةعراضاا عضوم ىضاملا ظفللاب ىتأ و « ىضاملا ذخألاب ليقتسملا ذخآلا
 وبأ لاقو , هيف عفو اذكح ( هتنعأ هتدفر ء نيمملا نوعلا دوفرملا دفرلا ) هلوف . هقذجم ىف ةغاابم یاثلاک لوالا ىف

 اندنع ىلا ةخسنلا ىف عقو : قامركلا لاق « هتنعأ ىأ ریمالا دنع هتدفر لاق « نيعملا ن وهلا دوفرملا دفرلا : ةديبع

 اونکرت) هلوق . ةناع] وذ ىنعملا وأ لوهفلا ینعع لعافلان وكي نأ اءاف . ناعملا ري فا هيلع لدي ىنلاو , نيعملا نوماا
 ىلإ تنكر لاقي , اوليم الو مهلا اولدعت ال « اولظ نيذلا ىلإ اونکرت الو إل ىلاعت هلرق ىف ةديبع وبأ لاق ( اولی

 اوضرت ال » اولظ نيذلا ىلإ اونکرت ال » سفأ نب عيبرلا قب رط نم ہنی نب دیع یورو : هتبق ر هتدرآ ىأ كلوق

 هلوق ىف لاق ةديبع يآ لوق وهو , رذ ىبأ ةباور نم هلبق ىذلاو اذه ظقس ( ناكالرف ناكالولف ) هلوق . مهلامعأ
 نع رمعم نع قازرلا دبع یورو « نورتقلا نم ناک الہف هذاجب (ةيقب ولوأ مكلبق نم نورفلا نم ناك الولف إل ىلاعت

 فراك ىأ مزاللاب دیسفت وه ( اوكلمأ اوفرتآ ) هلوق . البف دوعسم نبا فرح ىف : لاق ءالولف , هلرق ىف ةداتق
 اوربكتو اوربجتام ىأ ( هيف اوفرتأ ام اوبلظ نيذلا عبتاوإ ىلاعت هلوق ىف ةديبع وبأ لاقو . مهكالهال ابيس فر
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 ۳۳ و ی و

 )4ا نع ةدرب قا نب دیر انأينأ هلوق . قلا ءدب یف مدقت خلا قومشو ريفز ( هلوق . هنه اودصو هللا سما نع

 ةدرب ىلأ نب هللا دبع نبأ وه ديرب نال بوصأ وهو هبا نع لدب « ةدرب یآ نع ه هريغل عقوو رذ ل حقو اذك

 ىف عقمو « هلع ىأ ( ماظل لب هللا نا ) هلوق . ازاجب هيلع بالا قالطإ زوج نکل « هوبآ ال هدج ةدرب وبأف

 تمس ن مدار نع ءاورو € لب« 2 لاق اعرو € ىلم هقا نأ 0 ةر واع« یآ نع بيرك ىنأ نع ىذمرتلا ةياور

 نع قرط ند یاسلاو هچأم نبا و لسم هاور نق : تا ۳ كدر لو € لع 2 لا در زا نع ةمارآ ىبأ نع ىرهوجلا

 کلمآ اذإ ىأ 6 هصاخت مل ىأ ىعابرلا نم هلوأ مطب ( هتافي ل هذخآ اذإ یح ) هلوق ۰ كدر لو ۰ ىلك « ةب وا عم ىبأ

 « هب قاب أم ىلع لک لمحيف معأ وه 3 رض نإو « هقالطإ لع كرشلاب ملظلا ریسه ىلع اذهو , كالحلا هنع عفر و

 « هزع ىلإ دودي ال نيهأو همه: نع فرص اذإ ملاظلا نأ دم ردا 4j ۳ هیف و 0 هرخؤ» مل هتلر ۱ یعم لیقو

 لعا هللاو . هتمدق ام ىلع هلح ىلوآلاف « كلذ فالخ مهض.ب ىف دهاشملاو

 ا با وب رس > 7 5 0 0

 الذ ء تاثیسلا نیهد تانسحلا نا « لیلا نم اقل زو راما يفرط ةالصلا مفأو ) ساب - 5
 0 ی 42 ۳ 0 د ر ۲ ت

 امأو ۰ لم كمت هل رمم ۳ نا زلا ¢ ةفلد رأل هع هنم و ¢ تاعاس لعب تاعاس 5 ۳ رو 5 6 نرک ازل یر ِذ

 و ۳ ب 55 2 2

 انعمج : انقازأ . اوعمتجا : اوفل دزأ . فرقلا نم ردصف ناز
 ق 2 د 58 5 5 ی

AVردوعسم نا و نام یآ نع ىميذلا ”ناواس ا لد می رز ی ل ای۶ لح د دسم شو م  

وزأف ٤ هل هد رکذف هلي 1 "لوقو ناز 6 ۳1 اما ند باصأ الجر “زا 8 هنع ها یر
 ماو هیلع تل

 : لجرلا لاق 6 نسرک اذلا یرکذ كلذ « تاثيسلا نیهذب تائسحلا نإ « لیلا نم اف زو راهنلا قرط ةالصلا ۰ قم یا هد - 3 1 2 يح

 لكأو ء رذ یال انک ةيألا تايسلا نبه ذي تانسا نإ لیلا نم افازو راهنلا رام ةالصلا مقأو باب ) هلوق

 نباو كلام نعو « يصقلاو حجم لبقو 2 برغاا و حبصلا ليقف راها راب داراا ف فاتخاو ۰ بالا هربغ

 زم فارلا 3 ةمز دزاا تە هنمر ¢ تاعاش لوعر تاعاس افاذو) هلوق 3 فراط رصعءااو ریظلاد فرط حیصلا بید

 اغاز > هلوق ىف ةديبع وبأ لاق . یبتنا ( انعمج ائهازأ« اوعمتجا اوفادزا « ىبرقلا نم ردصمف ناز امأو ةلزبم دعب

 : جاجعلا لاق ¢ ةماد زلا تم امو 0 ةبرقو ةلزبمو ةعاس ىأ ةماز امتدداو تاعاس : 4 ليللا نم

 افلرف افلز یلایللا ىط انجو ام نيالا هاوط جان

 هلوق فو ؛ رق ىأ فاز یدنع هلو  یبندآو تبرق ىأ ( نيقتلل ةنجلا تفازأو إل ىلاعت هلوق ىف لاقو

 0 ءاشءاأو برغاا كلام نعف فا راب دارا ف فاتخاو 3 ةمادزاا ةليل هدمو « اج ىأ ( نيرخألا م انفازأو 3

 ام نخ الو « رتولا ءاشعلاو برغملا ىلإ فاضيف ةئالث هلقأ حم افلز نال رتولا بوجو ةيفنحلا ضمپ هنم طينتساو

 . ءاشعلاو برغملا ليللا نم افآزو « رصعلاو حبصلا راهتا فرط : ةداتق لاق اهركذ مدقلا سعم اور قو . هيف

 یم ا نب ذاعم نع یار هجرخأو < هيف عقو اذك ( ىميقل نایلس نع عیرز نب ديزي انثدح ددسم انثدح ) هلو
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 ٠ ىدهنلا وه (نايثع ىبأ نع) هلوق . ناخيش هيف ددسل ناكو « یمیتلا ناملس نع عيطم ىلأ نب مالس نع ددسم نع
 لي هلل لوسر قأف « ةلبق ةأرما نم باصأ الجد نا ) هلوق «٠ نامع وبأ اندح » یمن ىبأو ليعامسالل ةاور ىف
 ةلبق ةأىما نم باصأ هنأ ركذف لبعامسإلاو اسم دنع هيبأ نع ىميتلا نابلس نب رمتعم ةءاور ىف ( هل كلذ رك ذف
 برض » هدانساي ىميتلا ناماس نع رمعم نع قازرلا دبع دنعو . كلذ ةرافك نع لأي هنأك اثیش وأ دیب اسم وأ
 نع ىعخنلا ميهاربإ نع برح نب كامس قیرط نم نئسلا بامصأو لسم ةباور قو « ثبدحلا « ةأرما لفك ىلع لجد
 تلعفف ناتسب ىف ةأ ما تدجو ىنإ هللا لوسر اب : لاقف لب ىلا ىلا لجد ءاج » دوعسم نبا نع دوسالاو ةمةلع
 رغ شعلا قيرط نم ىربطللو . ثيدحلا « تعش ام ىب لعفاف « اهتمزلو اهتلبق « امعماجأ مل ین ريغ ءیش لک ام

 لجرلا لاني ام اهم تلف ةأرما ىلع تلخد هللا لوسراپ : لاقف یراصن لا بتعم نب نالف ءاج » لاق صخنلا مهار

 « بتعم هل لاقي راصن لا نم الجر نا » لاق نکل ةمثيخ ىبأ نا هجرخآ و« ثيدحلا « ابمياجأ مل ىنأ الإ هلهأ نم
 رازلاو قاسنلاو یذمرتا هجرخآ یراصف الا ةلموملاو ةيناتحتلا حتفب ريا وب أوهو ورع نب بمكه مسأ نأ ءاج دقو
 تل اةف « ثعب ىف كلم هللا لوسر هثمب دق امج یزو ةأىما هنتأ هنآ ورمع نب رسیلا ىنأ نع ةدلط نإ یسرم قيرط نم
 م امابقو اهزمغف هەم ام قلطناف « اذه نم بيطأ أرك تيبلا ىف نإ ىنتييأ واهل تقف لاق « مردپ ا رک یمب : هل

 ینلا عم ىلص هنأ هتياور قو « ثيدحلا جلب ىنلا ىتأ مث . دمت الو بت : لاقف < هربخأف ركب اب قلف جرف « غرف
 لجد ىلإ داصت لا نم ةأرما تءاج » هيبأ نع ةدیرب نأ قيرط نم ه ردم نبا ةءاود قو « تلف رصعاا

 « اهجوز الو ةأرلا الو لجرلا مسي مو « هوحن رکذف « هتيمعأ اهلا رظن ابلف ةليمج ءانسح تفاكو ةنيدملاب رقلا عیب
 ةيزغ نی ورمع نب دیز ورع وبأ لیقو ةيزغ نب ورع لیقو « راقلا ناهبن لجرلا اذه مسا ىف حارشلا ضهب رکذو
 هريسفت ىف ءافعضلا دحأ ىقثلا دیعس نب ینغلا دبع اهرکذ راآلا نابن ةصق و : تلق . دابع لیقو سيق نب ساع ليقو
 را2 اناهن نأ » سابع نبا نه كاحضا نع لئاقم قيراط نم هريغو ىلعثلا هجرخأو « سابع نبا نع
 ةارما زوكتت نأ كايإ : لاقذ مقلي ینلا اف « مدن مث اهتزب ىلع برضف ارم هنم عاتبت ةليمج ءانسح ةأسما هتتأ
 ممسفنا اوبظ وأ ةشحاف اولعف اذا نيذلاو ) ىلاعت هللا لزناف . موقبو موصيو ىبي بهذف ۰ هللا لس ىف زاغ
 ؟ ىركش لبقت نأب ىل فيكف « تلبق ىتبوت هذه هللا لوسر اي : لاقو هللا دم , هريخأف ةبآلا ( هللا اوركذ
 نم نيقايسلا نيب ام « ىرخأ ةمقاو ىلع لمح تبث نا اذهو : تاق ۰ « ةبآلا ( راهنلا فرط ةالصلا مقأو ) تلزف
 مقا ) هلوق ىف سارع نبا نع ملاص ىبأ نع ىلكلا قيرط نم هدنم نإ ابجرخاف ةيزغ نبا ةصق امأو . ةراغلا
 . ثيدحلا . هتبجياف ارم ماتبت ةأ ا هتتاف « رآلا عبي ناكو ةيزغ نب ورم ىف تازن : لاق ( راهنلا فرط ةالملا

 . موف هب مر رسيا نآ مما ةيزغ ني ورع نأ ىرشغزلا نظ و . ددعتلا ىلع اضيأ لمح تبث ناف . .فیعض ىلكدلاو
 تبصأ ىلإ : لاقف ی ىذلا ىل] لجر ءاج د لاق ةمامأ ىلأ ثيدح نم امهريغو بيم نب دبعو دما هجرخأ ام امآو
 تأضوت دق تسلا كتيب نم تجرخ نيح تيأرأ : لاقف لجرلا اعدف ةالصلا تميقاف امالث هنغ ىكسف ىلع هقأف ادح
 هذه التو . كل رفغ دق هللا ناف : لاق . ممن : لاق ؟ انعم ةالصلا تدهش مث : لاق . لب : لاو ؟ ءوضولا فسح اف
 .« دح اهف ةئيطخ لک نأ نظ لجرلا لعلو « ةيآلا لوزن نع ةرخأتم هنأ اهقایس رهاظ ىرخأ ةصق یبف . ةيألا
 سيق نب مام ةصق امأو . ىلاعت هقلا ءاش نإ دودحلا باتتك ىف اذهل دي نم قار لا هنا و «ادح لمفام ىلع قلطأف
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 هلماف رميلا ىلأ دج مسا دابعو « اهزعٍ لو ىطرقلا اهاکش دابع ةة امأو . هریسفت ىف نابلس نب لّاقم اهركذف

 قازرلا درع ةاور ىف ( لِي هقا لوسر ىف ) هلوق . لعأ هتاو رسبلا وبأ هنأ عيمجا ىوقأو . ءىش طقس مث بسن

 .ىردأ ال : لاق . معن لاق ؟ ىه ةب زممأ : لاق كلذ ةرافك نع هلأس نم لكف» ايف لاتو ءاضيأ رمعو ركب ابآ ىتأ هنأ

 هانعا لجأ دنع نايع نيا نع نا ریه نب فسو ثيدح ىف تعقو ةدايزلا هذهو . ثيدحلا ةيقب ركذف 5 لزنأ یح

 اذه رهاظو . يوصل ةبهذم ىتالص نأب ی ةصاخ ىنعي ةبالا ىأ ؟ (هذه ىلأ لجرلا لاتر هلو . یردآ ال هلوق نود

 ما ةصاخ ىلا هلأ لوسر اب لاق د سابع نبا ثيدح نم یاربطلاو دمحألو . كلذ نع لئاسلا وه ةصقلا بحاص نأ

 ثب لح قو «ربع قدص : 2 ىنلا لاقف . ةماع سانلا لب ؛ نيع ةممآ الوال : لاتو هردص ربع برضف ؟ ةماع سانلل

 هلأ هللا لوسر اب ذاعم لاقف د لسم دنع ىمخنلا مهارإ ةياور قو « ةصاخ هل هللا لوسر اب : ناسنإ لاقف » رسبلا ىبأ

 لو هلوقو . كلذ نع نيلثأسلا ددعت لع لمحو « هسفن ذاعم ثيدح نم هلثم ىنطقرادلل و , ةفاك ساز ما هذحو

 (قمأ نم اب لمع نمل لاق) هلوق ٠ صيصختلا هتدئافو « هيلع هريخ مدقت أدتيم ءاذهد هلوقو « امامفتسا ةزمملا حتفب

 نيهذي تانسلا فا ا) یلات هلوق رهاظب كسء و < ميلك یمآ عیمب لاق » ظفلب هجولا اذه نم ةالصلا ىف مدقت

 دیقلا ىلع قلطلا اذه روم لا لمحو « ةريفص وأ تناك ةريك ةئوس لک رفکت تانسحلا نا : اولاقو ةئجرملا ( تآرسلا

 رئابكلا عبنتجا نإ : ةفئاط لاقف « رئابكلا تبنتجا ام امهنيب امل ةرافكةالصلا ىلا ةالصاا نا د حبجصلا ثيدحلا ىف
 : نورخآ لاقو . اًميش تانسا طحت 1 رابکلا بیت مل ناو « بونذلا نم رئابکلا ادع امل ةرافک تانسلا تناك

 كرت ىف اببس نوکت تانسا نأ دارلا : لیقو . رعافصلا طعحتو انم ايش تاللا طحت ل رئابكلا بنتي مل نإ

 ضعإ لوق اذهو « ةقيقح ايش رفکن اأ ال < ركنملاو ءاشحفلا نع ىهنت ةالصلا نا ر) لام هلوقك تآسلا

 اهريغو ةبألا هن لدتساو « پونذلا رفکت تانسملا نأ ىلا رصعلا لهأ ضعب بهذ : باا دبع نبا لاقو . ةلرتعملا

 عیج رفکت تانسملا تناك ولف « ةريبك ىأ ىف ةبوتلا ىلع ثحلا د ربو : لاق . كلذ ةرهاظلا ثيداحألاو تابآلا نم

 لعو « اهوسحو سلللاو ةليقلا ىف دا بوجو مدع ىلع ثيدحلا اذج لدتساو . ةبوثلا ىلا جاتحا ا 1 تاءسلا

 آما عم دجو نم ىلع دح ال هنأ رذاملا نبا هنم طبنتساو . امدان ابئات ءاجو اهتم ايش ىتأ نمع ريزعتلا طوقس

 دحاو بوث ىف ةيبنجأ

 فسوي ةروس - ۲

 نع لجر نع ةفبيُع نا لاقو . اكسمم ةيشبملا . چرا : اكستم : دهاج نع نیم نع لب لاقو

 :عاوص : ريبج“ نب ديعس لاقو . لعام لماع لع وذل : ةددق لاقو . نيكسلاب مطق "ین لک اك : ها

 لاقو . نوهت نودتفك : سابع يا لاقو . مجاعألا هب ب رشت تناك "داف رط قتلي ىذلا ۶س رافلا وک

 : مر ی ۶ هک لھ 3 م ےس :

 * ايل نموگ . وطن یل يک رلا م او . ةيايغ وبن فیش كنع بيغ ی لك بجلا هایغ : هريغ
5 
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 . دش اهدحاو : مهضعب لاقو ء هدشأ | ريو هگدشآ ملي : لاي « ناصقنلا ىف ذخأب نأ ˆ اق هدشآ . ند صع
 مهصحب لاثو وعفبو : ف دحات 9 ی دص

 ب رعاا مالک ىف سیلو < 1 الا لاق ىذلا < لاو . مامطل وأ شیدا وا بارشا هيلع تاک ام اکشلاو



 ريسفتلا بانک - 0 ۳۸

 كلا اما و « ءاتلا كنك اس "كلما وه اإ : اولاذف هنم ۳ ىلإ او رف ق رام نم كسلا هنأب مهماع جتحا الف جرتألا

 خاب لاقي امفنش : اےک ا لعا هاو جرت 7 ناك ن اف ¢ ءاکیاا ناو ءا کم ۳ ليف كلذ نمو ¢ رظبلا فرط

 الام مالحأ ثافضأ . ابح نهيلإ لیمأ نومإإ بصَآ . فوءشلل نف اهفعش امأو « اهبلق ٌفالغ وهو اپن اغش ىلإ

 ( مالحأ ثانضا لوق نم ال E ديب 06 و هنمو ¢ شا امو رسیشح نم ديلا "لم ثغّصلاو ¢ هل لیوأت

 اس . هيلإ ف هيلإ | یو ۰ ريع لمح ام )یم لیک 3 دادزن و) ۰ ةرياا , نم م کری ۳ ثغض اهدحاو

 ماو ایم اولرتعا ار اوصاخ ۰ ءاج لا هااعم هللا حور نم اونا الو اوس ا ۰ لازال } 3 . لايكم

 . اوريخت ( اوست إل مهلا كبيذب اطر € اض رح ٠ ةيجيأو یجن مجلاو نانثالاو یجن دحاولا نوجانتي ةيجنأ

 دم ةماع : هللا باذع نم € ةيشاغ إل ٠ ةليلق ( ةاجرم )

 نيصح نع ليضف لاقو ر هلق . دذ يأ ريغل ةلهسبلا تطقس ( محرلا نمحرلا هللا مسي - فسوب ةروس ) هلوق

 . اكتم ةيشيحلاب جرتالا : لمضف لاق ٠ جرتالا اكتم . هريذلو ؛ رذ نال اذیک ( کیم ةيشيملاب جرتالا کم دهاج نع

 كلكم ق هاتو رف نيصح نع هتياور امأو 3 ضايع نب ليضف نع نأ نب ی £ قيرط نم متاح ىبأ نبا هلصو اذهو

 جرتأ : لاق 4 كتم نه تدتءاوإ ىلاعت هل وق ىف دهاجج نع نيص> نع ليضف نع هنع ىنأملا نب ذاعم ةيأور ددسم

 ظناحلا هجرخأ هة رط نمو ۰ سابع نإ نع نها نغ هيف دازف هجولا انو نم هب ود ص نبا دست ف هان ورو

 . اماعط : لاق ( اكتم نه تدتعأو ) هوت ی ةداتق نع رمعم نع قازرلا دبع نع یور دقو قراّتخا ىف ءايضلا

 تبع نا ريسفت » ىف هانيور اذكه ( نيكسلاب مطق ءىش لك اكتم دهاجي نع لجر نع : ةنيبع نبا لاقو ) هلوق

 ليقثتلاب كل : : دها# نع رخآ هجو نود متاح یآ نب جرخأو 0 اذه هنع یوزخما نمرلا ليع نب كمصم ةءاور

 لاقيو . ناصقنلا ىف ذخأي نأ لبق هدشأ غلب لاقي ) هلوق ۰ م ءأ هنع ىلوآلا ةياورلاو « , جرتآلا فيفختل اب و ماعطلا

 لاق ىذلا لطبأو . ماعطا وأ ثيدحل وأ بارشل هيلع تأكلا ام اكتملاو . دش اهدحاو مهضعإ لاقو . مدشآ اوغاب
 وهام] اولاقو هبه رل د ىل اورف قراع نم اکسلا نأب ماع جتحا ايو ¢ جرالا برعلا مالك ىف سیا و 3 جرالا

 دعب هناف جرتأ مث ناك ناف « ءاكدتملا ناو ءاکتم اه لیق كلذ نمو رظباا فرط كتلآ اما« ءاتلا ةنكاس كنملا

 وأ لاقف دشالا ىلع مالكلا اماف , هولت هداربإ باوصلاو , شک الا دنع هلبق امع ايخارتم اذه عقو : تاق ( اكستملا
 2( ةدش هددحأو هذ وجاس لاقو ¢ داحالا ۴ هل ريظأ ال دحاو هنأ ىربطلا ىحو « هظفل نم هل دحاو ال مج وه ةدييع

 ديعس نعو « محلا هنأ رثك الف فو هفلب ىذلا دشألا ردق ىف ةلقلا فلتخاو . ءاهالب نکل یاسکنا لاق اذكو

 ىو « نیئالث ىلإ ةرشع نامت نيب ام ليقو نورشعو ةسسمخ ليقو نورشع ليقو ةرشع عبس ليقو ةرشع نا“ ریبج نبا

 لقو نوما رآ و ما 3 ليقو نوثالثو ةو ليقو نوئال و ةا لعیفو نونا ليقو نوعبرأ شک الا لعق هريغ

 گر 3 ادعو < ءانيتآ ىوتسا_ 0 هدشآ غلب ايلف 3 ىلا عت هلوقل نو و هنأ ربظالا : نيتلا نا لاقو ¢ نورس

 ءانيتآو ) ىلاعت هلوقل 7 نیمب رأ نودل هی مالسا 4, هع ىسع نأب بعل و « نعل ز أ غلبي 1 ی ۳1 ۷ ینلا

 لا نم غولب دشالاب دا ىلا ن | قلاو . كلذ ريغ ىلإ ( نابلس اه امین 3 ىلاعت هلوقل ناجل مس و ۹ © اص محلا



 ۳۰۹ فسوپ ةروس

 هلما مالسلا هيلع یموم قح قو ) ارب ف وه ىلا هتدوارو 0 هدعإ ءاج اذهغو رهاظ مالسلا هيلع فسو قس فف

 لدف نيعضوملا ف( العو اكح هانينآ إل هلوق ىف عقوو ( ىوتساو )ل هدعب ءاج اذطو نیعب رآلا غولبك كلذ دعب

 كم ن۵ قنا هانعمو داتعلا نم تامفأ تدنعأ ةع وبأ لاقذ انكم امأ و « كلذل !دح فسا نمبرالا نآ ىلع

 جرت اكا عم نوكي نأ ىسع نكلو ٠ ضرألا ىف لطاب لطبأ اذهو جا هنأ موق معزو « هيلع ًاکشب اقرمت ىأ

 مالک ىف سيل هنأ ديري « جرتالا برعلا مالک ىف سيل  هلوقو . یمتنا هيلع سلمي اتم هل قلأ لاقبو « هنولكأي
 فذحم املثم املا و نونلاب ابیناژ تاغل ثالث جرئالا فو « علاطملا » بحاص لاق « جرتالاب أكنملا ریسفت برعلا

 ليقو 6 لسع جرالا عم ناک ليقو « ذوملاو خيطولا نفذ تدتعأ نب رسفملا ضعب دزعو كلذكدرغملا قو ةزمطا

 نب دبع یور دقو . هريغ هتبثا دق ةديبع یال اعبت هللا هحر فا ولا هان ام نكل < دروامز روکذلا ماءطلا ناك

 ءارغلا ماك دقو « جرتالا وه لاقب و ةففضع اكتم اهآرقب ناكهنأ سارع نبأ ثيدح ىنارعألا فوع قبرط نم ديمح

 « «حاحصلا ءو « عماجلا د و « محا « بحاصك م ريغو سراف نباو ىلاقلاو یروتدلا ةفيش> وأو شفخآلا هعبتو

 لاقو ‹ نسوسلا هحتفبو جرتالا هلوأ مال ليقو « اكا نسوسلا نومسي ناع لهأ : اضيأ عماجلا فو

 ًأكنملا شفخالا نعو « نتت ل ىلا ءاكتلاو « ةأرملا نم ناتخلا دمب ةنتاخلا هیت ام أكنملا : ىرهرجلا
 جرمآلاب هريغو دهام هرسف ىذلا وه ةيلوعفملا لع نونتلابو هيناث نوكسو هلوأ مضب اكتم : ( هيبنت ) . جرنالا

 راک الا ةداع هه ترج اك اهديغو ةداسو نم هيلع اكتب ام وف ةروپشال ةءارقلاامأو « ةءارق ىهو هريغ وأ

 .دهاجب نع روصنم قيرط نع ديم نب دبع ىور دقو . ضرامت نيلقنلا نيب نوكي ال رب رقتلا اذهبو . ةفايضلا دنع
 نيب اكراشم أكتملا نوكي نأ عنامال مث « جرتآلا لاق ةففذع اهأرق نمو « ماعطلا لاق ةلقثم اهأرق نم : لاق

 ال ىلا ءارظبلا ليقو . ةارلا نم ناتلا عضوم ةلاشملا ءاظلا نوكسو ةدحوملا حتفب رظبلاو « رظبلا فرطو جرنالا
 ؛ ءاكتالا نم لوعفم مسا ( اكتم نم تدتعأو ) هلوق ىف ًاكتملا نأ ىراخبلا دارأ : ىنامركلا لاق . اغوب سبحت

 هرکنآ ام دشأ ىف عقوق لاق اذك . ةفرجعم تادابعب اهيف ءاجل « رظيلا فرط ىنممي الو جرتالا ىنمم ًاکیم وه سولو
 ىف رظبلا نأ ةفللا لهأ نم ةعاج ركذ دقو ۰ همالک حرشل ىدصتي نمل قیلب ال ىذلا مامالا اذه لثم ىلع ةءاسإ اهناف

 نبا هلصو ( لع اع لماع € هانيلع ا لع وذل إل ةداتق لاقو) هلوق ٠ ىدثلاكدسجلا نم فرط هلام ىلع قلطي لصألا

 كوكم ( كلا عاوص 9 ريبج نب ديعس لاقو) هلوق . اذهب هنع ةب ورع ىلأ نب ديعس نع ةئيبع نبا قيرط نم متاح یا

 نع رشب يأ نع ةناوع ىبأ قيرط نم متاح ىلأ نبا هلصو ( هب مجاعالا برشت تناك « هافرط قتلي ینلا ىسرافلا

 نع ةيعش نع قوزم نب ورمع قب رط نم هيودرم ناو « ةيعش بئارغ » ىف هدزء نا هاورو . هلثم ريبج نب ديعس

 « هيف نوب رشي ةضف نم كوكملا هثیپک ناكل اق ( كلملا عاوص ) هلوق ىف سابع نبا نع ريبج نب ديعس نع رشب ىنأ
 . حیح هدانساو ةبعش نع رفعج نب دمع نع ةبيش ىنأ ناو دحأ هجرخأ اذکو . ةيلهاجلا ىف هلثم سابعلل ناك دقو
 : ( هیبنت ) . قارعلا لهال فورمم لاکم وه ةنك اس واو امهندب ةلمقث ةمومضم لوالا نيفاكو ملا حتفب ك وكملاو

 « واولا نوكسإ « كالا عوصو » ءاجر ىنأ نع « كلملا عاص د أرق ها ةريره ىفأ نعو « (عاوصا) روما ةءارق

 ( نولبجت ( نودنفت م سابع نبا لاقو ) هلوق . ىربطلا اهاکح ةمجعم نيذإ نكل هلثم رمعي نب ىحي نعو

 نأ الو رو هلوق ىف سابع نبا نع ليذفا ىنأ نب هللا دبع نع ناذس ىنأ قيرط نم متاح ینا نبا یورو



 ريسفتلا باتک - 0 1 ۱ ۳

 ةداثق نع رمعم نع اضرآ جرخاو « قازرلا دبع هجرخأ انکو ةديبع وبأ لاق اذدک  نوهفسن ىأ ( نودنفت

 لاق ( ييعلا تاصف الو ) هلوق ىف لاق هنم متأ أضيأ لیذملا ىنأ نبا قيرط نم هودرم نبا هجرخأو « هلثم
 لاق ( نودنفآ نأ الول فسوي خرد دج ىلإ إل لاقف فسوي خم بوقمي تتأف حير تجاه ريعلا تجرح امل

 وهو اكر ع دنفلا نم ذوخأم 1 نوددفت 2 هلوقو « مايأ ةئالث ةريسم نم هحنر دجوف لاق : نویفست نأ الو

 موأف رذ یال عقو اذك ( وات مل ىلا ةيكرلا بجلاو « ةبايغ وهف كنع بيغ ءىش لك بجلا ةءاغ ) هل . مرم

 ريغ ةياور ف حقوو هرکذأاس ا ةديبع 1 مالک وه اعاو كلذک سلو 1 هيلع هفطمل ساع نبا مالك نم هنأ -

 ىلامت هلوق ف ةددمع وبآ لاق ) قدصع ۱ نهؤع ر هلو 1 بارصلا وهاذهو « ما ةبادغ هريغ لاقو » رذ ىنأ

 ىع اهفعش امأو « اهباق فالغ وهو اهفافش خلب لاقي ابح ارفنش ) هلو . قدصع یا : ( انل مژه تنأ امو إل

 وهو اهءاق فاغش ىلإ بلا لصو یا ( ارح اهفخش دق  ىلاعت هلوق ىف ةديبع وب لاق ( فوعششأا نف ةلدبملا نيعلاب

 ءاجر وبآ ةلموملاب اهأرق یذلاو . یپتنآ ف ومشلا نم وهو ةلءوملا نيعلاب یا < اهفعش د موق هأرقب و لاق ‹ هفالغ

 بلا خلب اذا نالفب فوغشم نالف لاي « ةمجعملاب رورربا و ىلع نع تيورو ؛ ىربطلا هاور فوعو جرعالاو

 ىودو . همی ىف ءادوس ةقلع ليقو « باقلا ةبح ةمجملاب فاذشلاو « اهالعأ لايجلا فاعشو « بهاذملا ىصقأ
 فعشلاو « هيح امطب ىف فذق نوکب نأ  ةمجعملاب ىنمي - فغشلا : لاق نسملا نع ةرق قيرط نم ديم نب دبع

 ضخبلا ةل ملا نيعل اب فعشاا نأ لسا 3 درز نإ نحرلا دبع نغ یربطلا یحو . اب افومشم نوکی نأ ةلمبااب ىتعي

 مل-ع وذ هلبج نأ نف يشأ بحلا مومع ىنم؟ ةلمباا نيعلاب فمشلا ن] : لاقو یربطلا هطاغو ؛ بلا ةمجعملاب و

 بصآ نهديك ىع فرصت الإو ) ىلامت هلوق ىف ةديبع ربأ لاق ( ارح نبا ليمأ نهلا بصآ ) هل ٠ مهمالكب
 : رعاشلا لاق , نييلا ليمأو نهاوهأ ىأ ( نہا

 یصب اهلثم دنهو ىلق ابص دنه لا

 ذخو إل هنمو « همشأ امو شیشح نم ديلا ءلم ثغضلا « هل لي رأت الام مالحا ثافضا ) هلو . لاء ىأ

 هلوق ىف اثغض نأ دارأ هنأ ههيجوتو ءرذ بال عقو اذك ( ثفض اهدحا و مالحأ ثاغضأ هلوق نم ال ( اثنض كديب

 هلوق ىف ةديبع یف أ دنع عق وو « هل لب وأت ال ام یم ال شیشلا نم فکس ءلم ىم ) امفض كدب لخ و2 ىلاعت

 نم عمجت تاعاج هارأو « ابژرلا نم هل ليوأت الام یهو رسكلاب تفض اهدحاو : ( مالسأ ثاذضأ !ولاق إل ىلاعت

 یورو ( هب برضاف اًدغض كديب ذخو ) ىرخأ ةيآ فو ؛ هنم فک .لم ىأ ثغض لوقيف شيشحلا عمجب ام ايزرلا

 نبا ثيدح نم ىلعي فالو. مالح أ طالخأ : لاق 4 مالحأ ثاؤضأ ۱ هل وق ىف ةداتق نع رمعم نع قازرلا دبع

 لمح ام ريعب ليك دادزلو ؛ ةديملا نم ريم ) لوق . ةبذاکملا مالحألا ىه : لاق ( مالحأ تاذضأ  هلوق ىف سابع
 3 ماعطلا مث یرتشآ و میت ىأ ةريملا یهو |ريم ريع ترم نه: 4 اناهأ ديم و ىلاعت هلوق ىف ةديبع وأ لاق ( ريعب

 دهاجم نع حج ىبأ نبا قرط نم ىبايرفلا یورو . هریمب لمح ام هل لاکر ريعب لمح ىأ 6 دیعب ليك ) هلوقو
 رع لتاقم رک ذ , ردان فرح اذه : « سیل ه باتكىف هيولاخ نبا لاقو , راح ليك ىأ  ریعب ليك إل هلرق

 اذك ء لب] اهب سيلو نامنكض رأ نم اوناك فسوب ةوخإ نأ كلذ ديؤيو : ةينارم)اب لمح ام لك ريعبلا روبزلا



 ۳۹ يرو ثيدحلا

 هلوق ٠ ءاويإ هيلا ىوؤي وبف هاوآ ءهمض ىأ ( هاخآ هيلا ىوآ ) هلوق ىف ةديبع وبأ لاق ( مض هيلإ ىدآ ) هلوق . لاق

 « اوملظیف هريغب اولاتكي الل الايكم مالسلا هيلع فسوب هلمج ليف « هب برذپ ناك یذلا ءانإلا ىه ( لايكم ةباقسلا )
 ال تفت ) هلوق . هب برش ىذلا كالا ءانآ لاق « ةياقسلا لعج  هلوق ىف ةداتق نع رمعم نع قازرلا دبع یورو

 نبا قيرط نم یربطلا یورو « هرک ذن لازتال ىأ ( فرو, رک ذن أتفن هللا ) ىلاعت هلوق ىف ةديبع وبآ لاق ( لات
 هلو ۰ نا فرح یذغ لازت 4 ا  یعم ليقو . هبح نع رتفن ال ىأ 4 افت ل دهاج نع جیم ىنأ
 اوسآلاو اوربت لوقي € هيخأو فسسوي نم اوسس>تف اوبهذا إل ىلاعت هلرق ىف ةديبع وبأ لاق ( اوربخت اوسسحت )
 ليف « ةليلق ةريسب یا € ةاج م ةعاضبب انجو ل ىلاعت هلوق ىف ةديبع وبأ لاق ( ةليلق ةاجنم ) هلوق . ناظملا ىف

 هلوق ىف ةمركع نع روصنم نب دیمسل و ؛ ةريس : لاق € ةأج نم 2 هلوف ىف ةداتة نع قازرلا دبع یورو . ةدساف

 ديع یورو «ةديدر مارد ليقو « هوو فوص نم تناك : ليقف مهتءاضب ىف فلتخاو . ةلبلق : لاق 4 ةأج نم 2

 هلق . نشلاو ةرارغلاو لبحلا ةثر : لاق  ةاجنم ةعاضبب ل هلوق نع لئسو ساع نبا نع نسح دانساب قازرلا
 « ةللجم ( هللا باذع نم ةيشاغ ) ةديبع وبا لاق و . ةماع هل وفا ديكأت وهو « مجلاب (ةللجم ةماع هللا باذع نم ةيشاغ )

 ( هللا باذع نم ةيشاغ )ل هلوق ىف ةدانق نع رمعم نع قازرلا نع یورو « میمعت ىأ ماللا ديدشتو ميجلاب ىهو

 : ( اضرح نوکن ىتح إل ىلاعت هلوق ىف ةديبع وبأ لاق ( محلا كبيذب اضرحم اضرح ) هلوق . ماشغت ةعيقو ىأ

 ىأ « ىضرحأف نزح ىب لل ؤرما ین » رعاشاا لاق ء ضرع عضوم وهو , بحلا وأ نزلا هباذأ ىذلا ضرحلا
 لمتسلا نع رذ ىنأل اذه تبث ( ءاجرلا هانعم € هللا حور نم اوسأبت الو إل او اوسأیتسا ) هلوق . ىئباذا
 اولزتعا ىأ ايمن اوصلخ ) هل . ءایبن الا ثيداحأ نم فون ةمجرت ىف مدقت دقو . امهریذا طقسو ؛ ىنيمشكلاو
 « ینهیمشکلاو لمتسملا نع رذ فال اذه تبث ( ةيحناو ىج ممجاو نانثالاو ىجن دحاولا نرجانقب ةي عمجلاو ايجت

 اوصلخ  یلامت هلوق ىف ةديبع يآ لاق ؛ لوألا باوصلاو اولزتعا لدب « اوفرعا » لمتسملا ةياور ىف عقوو
 ةيجنأ لاقيف عمحج دقو « اضيأ عمار دحاولا ىلع هظفا عقب ىجنلاو « نوجانقي ايجن اولزتعا ىأ : ( ايمن

 (قاحساو ”ميهاربإ 0000 كيوب ىلع اهم اک بوقعي لآ یهو كيلع تن مي و )اپ - ۱

 نع هيبأ نع رانيد 4 نا ليع نب نهرا دبع نع دیصاا ع اک رګ ن هللا 27 شم سس ۸۸

 نب فسو مركملا نبا ميركل نبا مركسلا نا ميركدلا » لاق یب ىنلا نع امهنع هللا یضر رع نب هللا دبع

 « ميهارا نب قاحسٍ| نت بوقم

 نبا ميركلا د رحم نیا ثيدح هيف رک ذ ( ةبألا ( بوقمب لآ لعو كيلع هتمعن یو إل هلوق باب ) هلق

 هيلع فسوبل تعقو ةصاخ ةليضف ىلع لاد وهو « ةريره ىلأ ثیدح نم هلثم ماحلا جرغأ و , ثيدحلا « مركلا
 نم لضفأ نوكي نأ كلذ نم مزلب الو ۰ بسفلا ةبج نم ىأ سانلا مركأ هلوق ىتعمو « دحأ اف ةكرشب ل مالسلا
 فارطأ د ىف عقوو ۰ رومكا هخيش ىنعجلا وه دمع نب هللا دبع انئدح و دانسالا لوأ ىف هلوقو . اةاطم هريغ
 ىلوأ لوالاو , دمع نب هللا دبع لاقو : انه « فلخ

 یزابلا مق » ۸ جوك حم



 ريسفتلا باتك - 6۵ ۲

 4 نیلئاسا “تانا هه وخإو فس وب ىف ناكدقل )اإ ا

 ىلاعت هللا یضر ةريره ىلأ نع دیم یبا نب دیمس نع هللا ديبع نع ةدبع انربخآ "دم شر - ۹ م س

 . كأن اذه نع سيل : اولاق . ماقتأهل دنع مهمركأ : لاف ؟مرك أ سانا ىأ : هَ ل لا لوسر لس » لاق هنع

 كلأن اذه نع سيل : اولاق . هللا لياخ نبا « هللا "ین نبا هللا ین نبا « هللا ېن فسوب سانلا مرک اذ لاق

 « اوهقفاذإ مالمإلا ىف م ک "رایخ > ةيلهالا ىف 1 رای : لاق . معن : اولاق ؟ ینولأست برملا و 7 داعم نعف : لاق

 ا دق وع فاما نام

 : مو فسوي ةوخ] ءامسأ هريغو ريرج نبا ركذ ( نيلئاسلل تايآ هتوخاو فسو ىف ناک دقا هلوق باب ) هلوق

 وذ ٠ مهوأ مرک و نیماينب و رشاو داجو لاین و نادو رجشيو نولابرو اذوميو ىوالو نوهمثو لمبور

 ىف یقوتسم هحرش مدسقت دقو « ثيدحلا « موكأ ساناا ىأ ميلي هللا لوسر لئسد ةر ره نا ثيدح هيف فصلا

 نبا وه ةديعو « ءايبنالا ثيداحأ ىف هب احرصم مدقت اک مالس نبا وه دانسالا لوأ ىف دمتو . ءايبنالا ثيداحأ
 نأ فاغأو ) هلوق نيبو ( كبد كيبتحي كلذكو إل بوقعي لوق نيب عما فو . ىرمعلا وه هللا ديبغو « نايياس

 بيجأو؟ كلذ لبق كل نأ هيلع فا فيكف « لبقتسي ايف هرهاظو « ءابتجالاب مزج هن ل ءضومغ (بئذلا هل اي

 هج وتلا نع هتوخ] عفد كلذب دارا انا . . توك ثيح هءيمج لكأ هل بئذلا لكأ زاوج نم مزليال اهدحأ : ةب وجأب

 اک ءاعدلا هانعمو رخ ظفا هظفل ( كيبتمي ) هلرف نأ الا . هدقتعم ىف وه ام ىلع ال مهتداع ترج ام مهبطاغ هب

 لصح ناک هل لصحیس هنأ بوةءيركذ ینلا ءابتجالا نأ اهعباد . كلذ لبق اله عوقو یانو الف هللا همحرب نالف لاقي

 اذه مرمأب مهنئبنتل هيلا انيحوأد) بجلا ىف هوةلأ نأ دعب هلوق لیلدب « مهعم ههجوب نآ مابا هت وخ لأسي نأ لبق

 الو 14 اببص محلا هانیتآو 2 ىح ةصق ىف لاق دقف نسلا كلذ ىف ةوبللا فور نأ ىف دمب الو 4 نورعشي ال مو

 ءابتجالا لصح اذاو ( ايبن ینلمجو باتکلا ىناتآ هللا دبع ىنا) دباا یف وهو یسیع لاق دقف ىحيب كلذل صاصتخا
 زوحي ربخلاو « هب هيلا ىحوأ ام ىلإ ادنتسم ءابتجالاب ريخأ بوقعي نأ اهسماغ . كالحلا هيلع عنت« مل هب دوعوملا

 , اعوقواال ازيوجت ( بئذلا هلك أي نأ فاخأو ا لاق اعاو < هتلثمأ نم اذه نوكيف موق دنع خسنلا هلخد نأ

 عمو « برغملا نم سمشلا عولطو یسبع لوزنو لاجدلاک ةعاسلا تامالع نم ءايمشأب انربخأ را هنأ هنم برق و

 « هللا دیبع نع ةماسأ وأ هعبات د هلوقو « ةءاسلا نوك: نأ ىثخ اعزف هءادر رحب سمشلا تفسك امل جرخ هناف كلذ

 ءايبنالا ثيداحأ ىف فلؤاا هلصو

 تديز : كا 4 ليج ريس ارد ما ماکس كك“ لب لاق و سيسي - ۳۳

 لاق . ع. بارش نا ن ۶ لراص نع دعس نب میهاربا انثدح هلا دبع ن ذي زملا دبع اشو - 5ك

 0 “ی ره لا تەم لاق ألا ديزي نب سوي اث دح Ls جا مو

 لاف نیح هل هلع ىبلا رج سوز ةشااع كثب دح نع هلنا دبع نب نا و صاقو نب و ۳9 ن "5 سو راب زا لا



 ۳۳ 41415 11۹۰ تیدخا

 ةئيرت تنكنإ : ست یبلا لاق» ثيدحلا نم ةفئاط ینادح لك « هلا اهارف اولةام كالا ”لهأامل
 ر 2 2 ۳7 57 ۲ و

 فسو اأ الإ الدم دوآ ال لاو فا ین . هولإ یوتو هوا یرثتساف رباب تلا تنک ناو « هه كؤريسف

 « تانآلا رشملا کن ةبصع كذالاب اوءاج نيذلا نار) هللا لّرنأو . نوفصت ام ىلع نامّتسلا هللاو « ليج ربصف
7 7 / 

 عدجالا نب قورسم ىنث دح لاق لثاو ىأ نع نيصح نع ةناوع ا ا لح یوم شرح س ۱

 ثيدح ىف لما اب ةونلا لاق « یا اه.ذخا ةشئاعو انأ انيب ه تلاق ةشئاع ما یهو نامور مأ ایت لاق ماع ۰ - ا م 2 0 :
 1 ۳ ۶ و ا رم يس مرا ریه 2
 ريصأ ربا ا کل تا وس لد 1 هيو بوقمیک کاثمو لثم : تاق ةثئاعت دعا و ۰ م» ۰ تلاق 1 شی

 < نوفصت ام ىلع ناءتسلا هاو ليج

 هلوق ىف ةديبع وبأ لاق ( تنيز تلوس € ليج رصف اسآ کسفنآ کما تاوس لب لاق ) هلوق باب ) هلو
 هحرش یاسر 5 كنالا ثيدو نم فرط فنصملا ركذ 2 . تذسحو تأبز ىأ : 4 كسفأ کل یبل وس لب 2

 نم اضيأ رک ذف ةشئاع ما یهو « نامور مأ یی دح » قورسه قب رط نم اضيأ ركذو : رولا ةروس ريسفت ف هما

 ىف ليق ام حرش مدقتو « ءايبنألا ثيداحأ نم فسوب ةجرت ىف اذه نم اقايس متاب مدقت دقو « افرط كفإلا ثيذح

 نإ دولا ةروس .ريسفت ف ةدئاف نم هيف ام لع همین قأبو « قواسم هنع باوجلاو عاطقن الا نم روكذملا دانسإلا

 ۱ ىلاعت هلا ءاش

 6 كل تی تلاقو باوبألا تقاغو هسفن نع اميب ىف وه ىتلا هندَوارو ) بسی[ - ع
 , 7 ام + نيج ن لو م ةينارواب كل تيه : ةم ركع لاقو

۳ 0 2 - ۰ 1 

 هللا دبع نع للا و فا نع ناملس نع ةبمش اندم رع نب رشب اید دیعس نب دحأ م سس ۲

 ٠ مهءابآ اوفلأ . ادجو : ايقاأو . هماقم : هاو. اهانلع اك اهژرقن اهر لاق ءكل "تیه : لاق دوس نبا
 ت ےس 5-5 3-6

 ( نورتسب و تبجع لب م دوعمم نا نشو 5 انيفلا

 ail نا یر نا دبع نع قورسم نع ل نع شعالا نِ "نایقس ان دع یدیما شرم - ۳

 اس هس ات مو 0 3 5 1 5 11 ۵ 2 ۰

 لاو ¢ ناغأللا ل امو 0 ىريف عامسلا ىلإ ظني "جرا لمح يح € ماظعلا اواك أ تح 0 سش 'لكت مح

 نفّشسكيفأ . نودئاع ركنإ اليلق باذملا وفشاك اثر هللا لاق « ( نيبم ناخ دب املا ىنأ موب بقت راق ) هللا

 « ةشطجلا تضَمو ناخدلا یضم دقو ( ةمايقلا موب باذعلا مهنع

 ماو 6 لیعار لیقو <« ایل ز روبشلا ف ةأرملا هذه ما (هسفن نع ادب قوه ىلا هتدوارو هلوق باب ( هإوق

 ةم ركع لاقو , كل تيه تلاقو بارب الا تقلغو) هلق . فاةلا لدي ةزمم ليقو ,هلوأ رسكب ریفاعق زيزعلا أاهدیس



 ريسفتلا پا - € ٥

 نم جرخأو « هقيرط نم ديمح نب دبع هلصوف ةمركع لوق امأ ( هلاءأ : ريبج نا لاتو « له ةيناروحلاب « تيه »

 هیودم نبأ جرخأو ؛ ةزومبم ىرخأ اهدءب ةين اتحتلا ديدشتو ءاملا مضب ىنمإ « كل تيه و لاق ةمركع نع رخآ هجو

 رخآ هجو نم قازرلا دبع دنعو ,كل له ینعب كل تيه يبي هللا لوسر أر قأ» لاق هللا دبع نع قررسم قب رط نم

 هلصرف ريبج نب دیعس لوق اما و . كل مله موضعإ لوقب : لاق ةداتق عو . كل تأروت اهأنمم : لاق ةمركع نع

 نب ورع وبآ ید دنأو ‹ له ىأ ( كل تيه تلاقو ) هلوق ىفةديبع وبأ لاقو . هقيرط نم خيشلا وبا و ىربطلا
 : ءالعلا

 اته توف كيلا قنع هل ما و قارعلا نا

 كل تيه لوقت « دعب ايف ددعلا نأ الإ « ءاوس یئالاو رکذلا نم عمجلاو نينئالاو دحاولا « تيه » ظفل و لاق

 . اذوميم ةانثملا مضو ءاحلا ركب ىأ كل تّده أرق نع لجر هلأسو ءالعلا نب ورع ابآ تدوشو لاق . اكل تيهو

 نبا نع یعشلا قيرط نم هقاسو « ءارفلا كلذ تبثأ دقو . ىهتنا « برملا نم دحآ اذه فرعي ال « لطاب : لاقق

 هللا درع نع ) هلو ١ شعلا وه ( ناماس نع) هلو . ابرق كلذ ىف دوعسم نا نع لقنلا رب رت قأيسو < د وعسم

 نع قازرلا دمع هجرخأو « ارصتخم هدزوآ اذنكم ( اهانلع اک اهؤرقن اء] لاتو ) ك تره تلاق 2 د وعم نبأ

 « فالتخالاو عطنتلاو ک ابو ماع اك اوءرقاف «نيبراقتم مهتعمسف ءارفلا تعم“ ىلا : ظفلب شعلا نع یروگا

 : لاق ( كل تيه ) امنو ءرقي اسان نإ : تلقف ( كل تيه تلاقو ) أرق مث « لامت و له : لجرلا لرقک ره اماف

 نمو « هوحن شعآلا نع ةدئازو نابيش قيرط نم ةن ودرع نبا هجرخأ اذکو ىلا بحأ تبع اک اهارفآ نال ءال
 نع یعیتلا ناملس قب رط نمو < حتفل اب 4 كا تيه 27 اهأرق دوعسم نا نآ لئاو نآ نع فرصم نب ةحلط قيرط

 تلقف « حتفلاب هللا دبع اهأرف : لاق لئاو نآ قبرط نم درج نب دبع یورو « مضلاب لاق نکل هدانساب شعالا

 ديذب حتفلاب و مضلابو ءاما رسكب دوعسم نا ةءارقو : تاق . ىوفأ اذهو . هرك ذف مضل اب امنو ءرقب سانلا نإ هل

 « كلذ وربع ىبأ راكن] مدقت دقو ؛ زمماب نکا , كلذک اهژرقی ناك هنأ لئاو یآ نع ديمح نب ديع یورو « زمه

 « منلاب و ءاحلا حتفب ريثك نبا أرقو « اضيأ حتفلاو مضلا هنع ءاجو « ةءبسلا ىف ماشه ةءارق ىف هركنأ ام تبث نکل

 هرخآ رسکو هلوأ حتفب نصیحم نبا أرقو . اممحتفب رولا ارقو « هرخآ حتفو هلوأ رسكب ناوکذ نباو عفان أرقو

 یکحو ؛ هرخآ مضو هلوأ رسکب ةرصبلاب وحنلا خیاشم دحآ قعل ىبأ نبا أرقو « نسملاو اضيأ سابع نبا نع یهو
 اک امهريغو ءارفلاو یاسکلا هيلع هةفاو دقف ةيناروحلاب اهنأ ةمركع نع لن ام اأو . امهرسكو أرق هنأ ساحنلا

 ىراصنالا ديز وبأ لاقو « كلذكةينايرسااب امنآ نسمحلا نعو كل له اهانعم ةيطبق ةذل اهنأ ىدسلا نعو « مدقت

 ١ لعأ هللاو « لايقإلا ىلع ثمحلا اهانعم ةيبرع یه رولا لاقو « تبرءف هلاعت ىأ ج تيه ابلصأو ةيناريءلاب یه

 ( هاوثم یرکا ) ىلاعت هلوق ىف ةديبع وبأ لاق « هدعب ىذلا اذكو هدحو رذ یال اذه تبث ( هماقم هاوثم ) هو

 ()نلأ و مثءابآ اول ادجو ايفلاو) هلو. ءاوثم وب أ : افيض صخشلا هيلع لزن نم لاقيو « هاو ىذلا هماقم یا

 ىأ ( مءابآاوفلآ مهلا ) هلوق قو « هادجو ىأ ( بابلا یدل اهديس ايفلأو ) ىلاعت هلوق ىف ةديبع وبأ لاق

 « انيفلأو » تلا ىف يا ( ۱ )



 ثيدحلا 41٩۳-1۱٩۲ ۱ ۳۹۵
 ۱۳۳۳ تأ ا ا

 عضوملا اذه ىف عقو اذكه (نورخسیو تب لب دوعسم نبا نعو) هل .دجو ىأ ( لأ ) لوق فو ءاودجو
 تلكشأ دقو « اذ شعالا نغ ريرج قيرط نم « كردتسملا » ىف احلا هلصو دقو هلبق ىذلا دانسالا ىلع افوطعم
 نكل .٠ ءىش اهانعم نم ةروسلا هذه ىف سیل و « تافاصلاو ةروس نم ابناف عضوملا اذه ىف الا هذه دارا ةيسانم
 مینفکا مهلا : لاق قم ىلا ىلع ١ وطب أ ام اشیرق نا ه دوعسم نا وهو هللا دبع ثیدح بابلا ىف ىراخبلا دروآ
 ىف وه ىلا هتدوارو هلوق باب » هلوق یهو ةروكذملا ةجرتال اضيأ هتبسانم ربظن الو ثيدحلا « فسوي عیسک عیسب
 هنع ديشر نب هللا دبع ىبأ ةلحر نم هتاقن ايف هح رش ىف لبس نب ىسيع عيصإلا وب | ال فلکت دقر « هسفن نع اپ
 نا » دوعسم نبا ثيدح لخدآو « هسفن نع امیب ىف ره یا هتدوادو هلوق باب » ىراخبلا مجرت : هصخلمام
 یهناف لاق ( نورخسيو تبجي لب إل دوعسم نبا نع ةمجرتلا ىف كلذ لبق دروأو ثيدحلا ءاوئطبأ ام اشيرق
 : لاق ( نورخستس ةیآ اوأر اذإو ‹ نورکذ ال اوركذ اذاو إل هلوق وهو اهركذي مو ةدئافلا عضوم ىلا
 عمو هتوخ] عم مالسلا هيلع فسويل ضرع ام هبش هنأ همجوو ؛ ةروكذملا بيروتلا ةبسانم كلذ نم ذخؤيو
 هديعتسا نمل هوعابو هتوخإ فسوي جرخأ اک هنطو نم هرجرخأ نيح هموق عم ب دمحم ضرع امي زيزعلا ما
 ( انیلع هللا كرثآدقا هللات ) هل اولاق نيح هتوخ] فسوي فنعي مل اك کم حتف ال هموت قرب ىنلا فذعي ملف
 بيرثنال ) لاقف نیمدان هوءاج ال هترخإل فسوي اعد اكمل قسقسي نأ نايفس وبأ هلأسم ال رطملاب ب ىنلا اعدو
 ىلعو « ميغ ىلع مهيدامتو كب مېتر عم منع یلح نم تب لب ةيآلا ینسف : لاق ( مكا هللا رفغي مويلا مك-يلع
 ع كلذو « مهنع فدکق توعدف كب نياسوتم كونأ ذإ كموق نع كءلح نم تبجي لب مضااب دوعسم نا ةءارق
 هد هملع تبذكو اهدمس هب ترغأ ثيح زيزعلا ةا نع هلک و ۰ نيجات< هونأ ذإ هتوخ] نع فسوب
 لثمو : لاق . امهنيب رهاظاا دعب عم ىنملا ىف نيتيالا نيناه بسانت روظف : لاق . اهذخاؤي مو كلذ دعب اهنع افع مع
 انميأ ةيسانملا رهظت : لاقي نأ كلذ ما نمو . ناعتسملا هللاو هيلع هللا جتفي مل نم هب هباع ام - هب اتک ىف ريثك اذه
 نمو ؛ مهغو مر فك ىلع مدام ىلإ ةراشإ اهيف ناف. نورخستس ةيآ اور اذاو : تافاصلا ىف لوق نم نیما نيب

 «دوعسم نا نعو » ىراخإلا لوقو ۰ ( نيح یح هننچسیل تايألا اوآرام دعب نم مه ادب مثل فسوب ةصق ف هلوق
 عرش نع لئاو نا نع شععالا قيرط نم متاح بأ نباو یربطاا ىور دقو « هلبق ىذلا دانسالاب لوصوم وه
 یعخنلا مهاربال هترکذف لاق « لپ ال نم بجعي امنا و بجعي ال هللا نإ لوقيو مضلاب (تبج ) ةءارق رکنآ هنأ
 دروآ : قامركلا لاق . هنم لعأ وهو مضلاب اهژرقی ناکدرمسم نبا ناو , هيأرب ایجعم ناک ارش نا : لاقف
 مضلاب تسه أرقي اچ مننا اهورش ناك دوعسم نبا نأ ىلإ ةراشإ انه تافاصا ف تناك نإو ةملكلا هذه یراخیلا
 ريبج نب ديعس أضيأ مضل اب أرقو ٠ عا هاو قدأ لبس نبا نع مدقت ىذلا نأ الإ اب سأب ال ةيسانم یهو . یبتنا
 لک هب داري نأ لمتحو . ةداتق حرس هبو « لوسرلا ريم وهو رهاظ وهو ؛ حتفلاب نوقابلاو « قاسكلاو ةرمحو
 ام ىلع لمح تبث اذا هن ینمم هراکنال سيل و « هللا ىلع هلح هنأ ىلع لدت يرش ةياكحل ملا امأو « هنم حصی نم
 ,دمتعلا وه لوالاو « نورخسید تب لب لق ىأ عماسلا فورصم نوكي نأ لمتحو . ىلاعتو هن احبس هب قلی
 « بجي هللا ( تيم لب ) هلوق ىف لاق متاح ىبأ نبا هاور ابق ريبج نب دیعس كلذب مزجو ىعخنلا ميهاربا هرفأ دقو
 ناو اهريظن لوقيو عفرلاب (تبجج لب ) أرق هنأ دوعسم نبا نع لئاو ىبأ نع شعالا نع ىرخأ قيرط نمو
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 باتک» یف متاح یآ نبا لةنو . بجي هللا ناحبس لاق سابع نبا نع كاحضلا قيرط نمو ( مهلوق بجمف بجعت

 : لا هنأ ةءارقلا ىف قاسكلا ىلع لضفي ناكو لاق تم هبقل و ىرقملا نحرلا دبع نب دم نع « ةيسبجلا ىلع درلا

 ( لسم نع شمعألا نع نایفس انثدح ىديجلا اشدح) لوق . ةيمهجلل الخ مضلاب € تبع لد إل أر قأ نأ ىنيجعي
 7 » ناءفس نع « یدعا دئسمد ىف عقوو ۰ رهشآ هتینکب وه و ی ۳۹ وبا وهو ریفصتلاب حیبص نا وهو

 ۳ هب راع نم« جرخت سلا و ىف میم وبا هجرخآ اذکو « كشا اب هدنع ! فلك « لسم نغ _ هنع تريخا وأ - شع عاللإ

 «حیبص نب لسم نع هنع هتريخأ وأ شبعالا نم تمم لاق نایفس نع رم نآ نا قیرط نم ليعامسإلا هجرخأو

 نبا ةاود ريغ نم شععآلا نع یرخآ قیرط نم ءاستسالا ىف مدقت دق هناف ثيدحلا ةم ىف حدقب ال كشلا اذهو

 ملعأ هقاو « تاءباتملا ىف ةدودعم هذه نرکسف « ةنييع

 نع دا نمطق ىناللا قوسنلا ل ام هلأ ف كبر فا ۳ لاق لر "هءاج ابن ) ی — 8

 دن او و û) 'ىشاح ناق ٩ هسغن ن فو وار دا ا لاق . نهدیکب یر" نإ

 ضو : نفد ۰ ءانهتسا و

 ثراحلا نب ورع هضم ثار ب نع ج ن نج را دبع انک الح دیا نب دف اش 455

 هنع لا یر ةرب ره 1 نع نه را درع نب هل ىلأو بوسألا نب لوعس نع بارش نبا نع ديزي ن ساو نع

 (ىلاق "نیمطرآ نکو ¢ ىلب : لاق ؟ نمؤت 3 هل لاق دا ميهادإ نه یا نحو 4 ىعادلا ”ترجأل فدوب

 ةمجرألا نأكو ؛ رذ ىبأل اذک (هلل شاح نلق  هلوق ىلا كبر ىلإ عجرا لاق لوسرلا هءاج املف هلوق باب ) هلوق
 هلوق ٠ هل شاح ناق هسفن نع هلوق ىلإ ةءألا لوأ نم هريغ فاسو . هق شاح هلوق رسف مث « كبر هلوق دنه تضقنا

 ىف اباد موضعلو ٠ ءار ریمل هجوم نيشلا ( هلل شاح 2 هلوق ىف ةديبع وأ لاق ( ءانثتساو هيزنت اشاحو شاح )

 « هدفا ىأ هتيشاح لوقت « رشلا نع ءاشتسالا و هب زيتا هاتممو ۾ هب نا نا و ىنأ ىثاح د رعاشلا لوقک هرخآ

 اهب أرقو ةا ءامهلا دعب فلالا فذح نو « لصولا ىف اهنا اب نخ: او نيشلا دعب فا لا فذع دوبحا أرق دقو

 امتءلعف حجر امة دح نم نأ روظإ ىذلاو 0 لوطا كلذ حرش و لعف وآ مس وأ فرح امآ ف فلتخا و ¢ شعالا

 یضالا نم ةماك 1 فرمت ناف « لح نم م ماوق الا نم م ىثاحأ الو « 13 لو اهتيلمف دی وی و 3 اها نم فال

 ةريخآلا فل الا فذح نإ ليقو « ةغا ءاوس اهفذحو فا الا تايثإ نأ همالك یضتفأ و « اهتیلعف ليلد لبقتسملا ىلإ

 ىاز اهدعب نونلا نوكسو هلوأ حتفب شک الا ةياود ىف « هنت د هلوق : ( هيبنت ) . مهريغ نود زاجحلا لهأ ةا

 ةيناتمحت اھد ەز ءارلا رسكو هلوأ دعا ةنكاس ةدحوو ضايع اهاكح ةياور قو ءاه مث ةئك اس ةي م مث ةروسکم

 ةعاسلا ىأ )یا صحصح نآلا) هلوق ی ةدیمع وبأ لاق (حضو صوص ) هلو 1 عون أت هات م ةزومبم ةحوتفم

 قالا ةصح تربظ ىأ ةصحلا نم ذوخأم وه لبق 9 6 هارو لا رپظ و نيبت هاذعم ۰ ليلخلا لاقو ¢ نیبتو قلا حضو
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 هلوق ۰ فكفكو فكل ثم صج. جاو سح و رعشلا صحا هنمو 1 هءطق اذإ و نم ليقو 1 لطابلا ۳۹ نم

 ىرصم « دیلت نب ىنيع نب دمعس وه ةلءرم مش ةنک اس ةين ات اهدمپ ماللا ردكو ةأنلا حتفب (دینت نب ديعس انثدح)

 قتعلا وه ) مماقل نب نجرلا دبع 126 لوح ( هل .٠ هد ىلإ یراغبلا هيأ 03 قلا هدب ف هرآ ذ مدت 3 نامع أ ىنكي

 هل سلو « كلام لع نم ةنودملا ىوادو كلام بحاص دوپشلا هيقفلا یرماا فاق أاهدعب ةانثاا حتفو ةلدبملا ملعب

 ةياود هيفو « نويندم نوفابلاو دیزب ن سن وب ىلإ نيبرصملاب لساسم دانسالاو . عضوملا اذه ىوس یراخبلا ىف
 ىف بايلا ثيدح حرش مدقت دقو ٠ دیزب نب سو نارفآ نم رومشملا همقفلا یرصلا ثراحلا نب ورع نال نارقألا

 م ا
 4 لس را سأیتسا ادا ی> { ساپ سس 5

 یربخآ » لاق ٍباهش نا ِنع باص نع دعس نب مارا انثدح ۽ هللا دبع نب زب زملا دبع شی = 546

 لاق لسرلا "سأیتسا اذإ ىتح ) ىلاعت هللا لوق نع اهلأس وهو هل تلاق اعلا ىضر ةشئئاع نع ريبثزلا نب ةورع
 ی ۰ ا 0 5 5 ك سو .
 ٠ نظلاب وه اف « موب ذك مهموق "نأ اونقيتسا دقن : تلق . اوبثنك : ةشئاع تلاق؟ اوب ذك مأ اوب ذك أ: تلق

 ”لسرلا نكس ۸۰ ها ذام : تلاق ؟اوبذ كد ق مهنأ اونظو : امه تلقف ء كلاذب اونقيتسا دقا « ىرمل لجأ تلاق

 .مهيلع لاطف « موقدصو مهرب اونمآ نيذلا لسا عابتا مث : تلاق ؟ ةيآلا هذه اف: تلف . ۱م رب كالذ نظن
 مهعابتا نأ لس رلا تنظو « میموآ نم مهب ا نم لسرلا سايتسا اذإ ىتح « رصنلا مهمع رخاتساو هالبلا اتا نأ اے ان 5 3 م سس ؟ < رمل 4 7 ۳

 € كلذ دنع لل ھن م ءاج ¢ موب ذك دو

 فخ اوبرنک المل : ”تاقف » ةورع یتربخآ لاق یره*لا نع بیعش انربخأ ناملا وبأ اشو - ۰۳

 ( هوش « هللا ذاعم : تلاق

 الف هلوق ىف ةديبعوبأ لاق « ءاجرلا دض سأيلا نم لعفتسا سأمغسا (لسرلا سيتا اذ] ىتح هلوق باب ) هلوق

 نيسلاف الإو ةصاخ نزولا الإ لعفتساب هدأ م سال و 0 الا هذه ف هم و 3 تأ ند | ولما ) هنم اوسايتسا

 هيبذتلل اذه لثم ىف حقت ةدابزلا نأب یرشخرلا امهلاب قرفو بجو بجعتساك ساب ینعع سأءةساو « ناتدئاز ءاقلاو

 ريدقتلا ليقف « فوذع هنأ ىلع ارقفتاف (یح ) هلوق نم ةياغلا هب تقلعل ايف فاتخاو « لعفلا كلذ ىف ةغل الا ىلع

 مهمآ بقامت لف ريدقتلا ليقو < اذا ىح إل مهن رصنلا ىغارتف ( مهلا ىحوي الاجر الإ كلبق نم انلسرأ امو ل

 ةشااع نع) هلو ناسيك نبا وه ( خاص نع ) هلو , اذا یح كلذ لاطف موبذكف ممر اوعدف ليقو < اذا ىح

 هنأ ةورع ىريخأ ءایین لا تبداحأ ىف بارش نا نع ليقع ةءاور ىف ) لجو زع هللا لوق نع اهأس وهو 4 تااق

 ىف احرص كلذ مقوو ؟ ةفف وأ ةلقثم ىأ ( اوبذک مآ اوبنک أ تان ) هلوق . هرکذف « یاعت هلوق نع ةدئاع لأس

 اهنأ ىف رهاظ اذهو « ها ذاعم علاق , ةففذع ىبف تلق د ليعامسالا داز ( لجأ لاق ؟ نظلاب وه اف ) هلوق ٠ ةافثم
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 كلذب ةءارقلا راکنال الو هتنيب ام ىلع لسرلا ريمضلا سیا و « لسرلل ريمضا! نأ ىلع ءانب فیفختلاب ةءارقلا تركنأ

 یحو مصاع ءارقلا نم ةفوكلا هم فيفختلاب اهأرق دقو . كلذ ىف هيلا عجري نم ابغلبب ملاملعلو امتوبث دعب ىنعم

 دوعسم نبا ةءارق یهو « غاقعقلا نب رفمج وبأ نييزاجحلا نم میقفاوو « یاسکلاو ةزجو شعالاو باثو نا

 رکتت مل : یتامرکلا لاقو . ن رخآ ىف یظرفلا بمک ن دمو یرصبلا نسحلاو یملسلا نحرلا دبع ىفأو سابع نباو

 ناك ةورع نأ قايسا رهاظو « رهاظاا فالخ وهو « لاق اذک سابع نبا لیوأت ترکنآ املو « ةءارقلا ةشئاع

 يع قیراع نم متاح ىبأ نبا یورو . ال مآ اہلا عجر یرد ال مث « ةثئاع لأسي نأ لبق كلذ ىف سابع نبا قفاوي
 فيفختلاب 4 وبذك 2 1 رقب ىظرقلا بک نت دهم نإ هل لاقف دم نب مساقلا ىلإ لجر ءاج : لاق یراصن الا دعس نبا

 نم ةرقبأا ريسفت ىف مدقت دقو . مبعارت! مهتب ذك ىأ ةلقثم اوب نك ) لوقت ةشئاع تعمس ىنأ ىنع هريخأ : لاقف

 اب بهذ لاق ةفيفخ ( اوبذک دق مهنأ أوظو لسرلا سأیتسا اذا ىّتح إل سابع نبا لاق » لاق ةكيلم یا نبا قيرط

 ورم لعامل اونو اسنلا e دقو . فيحصت وهر ءاملا لدب مج « كل انه اع » ليصالا ةءاور فو « كل انه

 هللا رصن نإ الأ هللا رص ىم هعم نيذلاو لوسرلا لوقي ىح التو 39 ىلإ راشاو - انبه بهذ , ظفلب هجولا اذه

 اذهو ءاوبذك دق ممآ اونظو اوسیا و اوفعض ارشب اوناک سابع نبا لاق مث » هتراور ىف ليعامسألا دازو « بيرق

 عيمجا ليقف اوفلتخا 2 . ةفئاط بهذ هيلأو « لوسرلا لوقم هللا رصن ىم هلوق نأ ىلإ بهذ ناك سابع نا نأ هرهاظ

 رصأ ىتم ) یهو ىلوآلا ةلمجلا نورخآ لاقو . هقا الك ن رم ةريخالاو عيمجا لرقم ىلوألا ةلجلا ليقو < عيبجلا لوقم

 لوسرلا مدقو « لوسرلا لوقم ( بيرق هللا رصن نإ الأ ) یهو ةديخألا ةل لاو ؛ هعم اونمآ نيذلا لوقم ( هتل

 «هل ابلطو رصنال ءاطبتسا لب اكش € هللا رصن ىتم إل د رلا لوق سيان لوألا ىلعو « ىلوأ اذهو هفرشا ركذلا ىف

 لسرلا ىلع زيي ال سابع نبا نأ كش ال : ىناطملا لاق « ىنتدعو ام ىل زجنأ ميللا » ردب موب وكلي هاوق لثم وهو
 رصنلا ءاطباو مهيلع ءالبلا لوطا مهنأ دارأ هنأ ىلع همالك لمحيف « رضا قدص ىف كشر الو « ىحولاب بذکت اهنأ

 ىف طاغلا مباع اونظو « مم سفن أ نم انايسح ناک یحولا نم ماج ىذلا نأ اوصوت هب هودعو نم زاجنتسا ةدشو

 ةقيقحالا طالا بذ كلاب دارلا م « ىح ولاب یالا ال مو فنآ لعفلا هل ینب ىذلا نوكيف « كلذ نم مع درو ام قلت

 عم هلوأ حتفب ( اوبذكدق م اونظو إل دهاجم ةءارق هديؤيو : تلق . كسفن كتب ذك لئاقلا لوقي اک بذكلا

 ىربطاا هاور ام هدژوو . موعابتأ نوكي نأ لءتحتو ؛ لسرلا ) اونظو م لعاف نوكيو « ارطاغ ىأ فيفختلا

 نع مهلكق ولو ةحاط فأ نب ىلعو ىحضلا ىنأو ريج ن' ديعسو ثداحما نب نارمع قيرط نم ةعوثتم ديئاساب

 نإ : یرشخزلا لاتو . اوبذك لسرلا نأ مهموق نظو « میموق ناما نم لسرلا سيأ : لاق ةيآلا هذه ىف سابع نبا

 ام ىلع سفنلا ثيدحو ةسوسولا نم سفنلا ف سجويو لابلاب رطخ ام نظااب دارأ دقف سابع نا نع اذه حص

 الو ىريشقلا رصن وبأ لاقو . لوسرلا نع الضف ملسملاب نظی الف نيفر اطلا ددأ حيجرت وهو نظا امأو ؛ ةيرشبلا هيلع

 تب رق اذا لزنملا تغلب لاقي اک نظاا نم اوبرق ىندملا وأ < مینا نع هوفرصف لسرلا بلقب رطخ دارلا نأ دهبي

 نم ال ۰ رصنلا فاختي نأ رصنلا هللا مدعو نأ دعب فاخت تناك لسرلا نأ هجو : ميكحلا ىذمرتلا لاقو . هنم

 دئشاو لاط اذإ الا ناكف « طرشلا كلذ ضد امدح یشدحآ دق نوکت نأ ا ةمجا لب هللا دعو ةمهت

 هللا نأب هثدحت هسفن نأ لوسرلا ىلع زوج هنأ سابع ناب نظي الو : تلق تلق ٠ ةبجلا هذه نم نظلا مملخد مهلع ءالبلا
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 ال لسرلا عابتأ نم نمآ نم همالک رخآ ىلإ « ارشب اوناک و هلوقب دارأ هنآ یابع نباب نظي یذلا لب « هدعو فاخن

 هب مدعو ام نأ اونظ لسرلا عابتآ نأ ءانمم ءامسلا ىلإ ىأ « كانه ام بهذ » هنع ىوازلا لوقو < لسرلا سفن

 همزج ىف یرابن الا نال بجعو . عابنالا ضءب رطاوخ ىف كلذ عقب نآ عنام الو « فاض كلملا ناسا ىلع لسرلا

 نأب حيرصتلا هنع تأ مل نکا ‹ ع حص هاو < سابع نا نع كلذ ةهع نع هفقوت ف یرشخ لا مش . حصين ال هنأب

 « مهلا لسرملا ىلع دئاع اونظو » ىف ريمضلا لب « فيفختلا ةءارق نم كلذ مزا الو « كلذ اونظ نذلا م لسرلا

 لسرلا سن ىنمملاو لسرلا رئامضلا وأ « اويذك لسرلا نأ مهلا لسرملا نظو ىأ لسرلا ىلع دئاع « اویذکو » قو

 ميلا لسرمل ابك رئامضلا وأ . مژاجر ممبذكوأ ءرصنلا برقب مهنادح نيح مهب ذك مهسفنأ نأ اومهوت و رصنلا نم

 ةوبنلا نم هوعدا ام عیج ىف مهوبذك لسرلا نأ مهلا لسرملا نظو < هيلا اولسرأ نم نامبإ نم لسرلا سئ ىأ

 .نرعع سابع نبا هيزنت بجو المتحم كلذ ناك اذاو « مهب مل نمل باذعلاب ديعولاو میعاطآ نا رصنلاب دعولا و

 نأ یربطلا یور دقو . هنع لوقنلا قالطإ نم مهفاسم رهاظ ىلع ةشئاع راکسن] لمحو « لسرلا ىلع كلذ هزيوجت

 لسرلا تأ مهلا لسرملا نظو « موةدصي نأ مهموق نم لسرلا سدي : لاقف ةبالا هذه نع لثس ريبج نب ديعس

 دیبج نر ديعس اذمف . اليلق ناكل ةملكلا هذه ىف نعلا ىلإ تلحر ول : هعمس امل محارم نب كاحضلا لاقف . اويذدك

 راسو نب سم نعو . هترکذ یذلا ربخالا لاعحالا ىلع هال لح همالکب نيفراعلا ساب نا باعآ رباكأ نم وهو

 نیت نأ تولأ اذه ىف لاق « فيفختلاب ال هذه أرقف « خلبم لک ىم تغلب ةيآ : هل لاقف ريبج نب ديعس لأس هنآ

 ةياور نم كلذ ءاجو . هقندعاو هيلا ماقو « كذع هللا جرف ىنع تجرف : لاقف « كلذ وحنب هاجاف ‹« كلذ لسرلا

 دق ) هلرق ىف سابع نا نع ریبج نب دمعس نع ی رخأ قيرط نم قالا دنعف « هسفن سابع نبأ نع ريبج نب دیعس

 نکسیلف . نسح هدانسزو . موبذک دق لسرلا نأ میموق نظو < مرموق ناع] نم ىلسرلا سأيقسا : لاق ( اوبذك

 یود ام كلذ ىلع درب الو . هريغ نم هسفن دارع لعأ رهو « كلذ ىف سابع نا نع ءاج ام ليوأت ىف دمتءملا وه

 لسرلل ريمضلا نأ انررق اذإ انا الإ , اوفاخا ىأ ةفيفخ ( اوبذك دق إل هلوق ىف جرج نا قيرط نم یربعلا

 ىورو . لعآ هللاو «هب اودعو ام اوفلخأ لسرلا نأ معلا لسرملا نظ ىأ ۰ اوفلخأب اوبذكر يسفت رضي م مهلا

 نظو « مهموق نام نم لسرلا سأیتسا : ةبآلا هذه ىف لوقي دوعسم نبأ تعمس : ملذح نب مک قرط نم ىواطلا

 « مهم وق ناعإ نم لسرلا ساتسا : ثراجلا نب هللا دبع قيرط نهو . مهوب ذك لسرلا نأ مالا أطبأ نيح مهموق

 یریط" ىورف  سابع نبا نع ءاجاك موم ءیش دوعسم نا نع ءاج دقو . هب موماج اف اوبذك دق مهنأ موقلا نظو

 ةففخم € اوب ذك دق مون اونظو لسرلا سأيةسا اذا ىتح و أرق هنأ دوعسم نبأ نع قورسم نع حبو قب رظ نم

 لب « لسرلا ريمضلا نأ دارأ دوءسم نبا نأ ىلع هب حطقب ام اضيأ اذهف سیل و . هركب ىذلا وه : هلا دبع وبأ لاق

 دارأ هنأ نيمتي ملف « هعام هرکی ام نمآ نم كلذ رودص ناف , لزا عابنا نم نمآ نأ هدنع ريمضلا نوكي نأ لمتح

 ذاوجب لوآ معلا لسرفا ناكل هربخ ةقيقح ىف اوکشیو هللا دعوب لسرلا باتر EEE ىربطلا لاق . لسرلا

 تمقو الا نال اذه ترتخا اءاو : لاق مث مدقت اع اممجوو فيفختلا ةءارق ىربطلا راتخا دقو . ماع كلذ

 نام نم ناك لسرلا سأي نأ ىلإ ةرام] كلذ ىف ناک-ف ( مولبق نم نيذلا ةبفاع ناك فيك اورظنیف و هلوق بقع

 ممآلا نم مپابق نم نذلل وه اهأ ( اوبذك دق مبنا اونظو  هلوق ىف رمضملا نأوأ . اوك-امف موبذك نيذلا مهموق

 ىرالا جا + ۸ EY - م



Nريسفتلا باتک 1 ۰  

 ىأ ( ءاشن نم ىجننف ) ىلاعت هلوقب مهي نمآ نمو لسرلا نع ريخلا بالا ةيقب ىف نأ احوضو كلذ دیز و . كلامها

 الو , همالك ىهتنا « اوحن نيذلا مه مهعبنا نمو لسرلاو « مهوبذكسف !وب ذك دق لسرلا نأ اونظ نذلا م اوكاه نذلا

 تلاقف د عضوملا اذه ىف ءایینالا ثيداحأ ىف ليقع ةاود ىف عقوو . معن ىأ ( لجأ تلاق ) هر . رظن نم ولخ

 یرسما) هل . ىرخألا ىف تحدآ مث ءاب واولا تلدبأف ةلع افرح عمتجاف ةويرع هلصأو ريغصتلاب وهو « ةيرع اي

 نکل . ةشئاع هتقفاوو « نيفرطلا دحأ نا>جر وهو هتقیقح ىلع نظلا ةورغ لمح راعشإ هيف ( كلذ. اوتقیتسا دقآ

 : لاقو ةغللا لهأ شک أ نع انه ةءوطفت هلقن و . نيقيلا انه نظلاب دا رلا نأ ةداتق نع دیعس قبرط نم ىربطلا ىور

 هلمعتست ال نظلا نا : لاقو یربطلا كلذ ركنأو ( هيل] الإ هلا نم أجلم ال نأ اونظو  یرغآ ةآ ىف هلوقک وه
 اناسنا ىننظأ لوقت ال اهئاف « الف ةدهاشلا هقيرط ناکام امأف  ةئيامملا ريغ هقب رط ناک ابف الا ما عضوم ىف برملا

 اوبذک اماعل تلقف ةورع قربخأ ) یرهرلا نع ةيناثلا قيرطلا ىف هلوق ۰ ابح وأ اناسنإ ىنلعأ ینعم ايح ىننظأ الو

 ةورع نخ هظفل و هماهتب « جرختسملا » ىف ميغن وبأ هفاس دقو « ارصتخ هدروأ اذکه ( هوحن . هلا ذاعم لاق ةففخم

 أرق ( ءاشأ نم ىجننف )الا ةيقب ىف ىلاعت هلوق : (ةدئاف ) . ناسيك نب خاص ثيدح وحن ركذق ةثئاع لأس هنأ

 مجد ةدحا و نونب سماع نبا و مصاع أرقو ‹ ىمنأ عراض» هرخآ نوكسو ةفيفخ مجلاو ةئك اس ةيناثلا نين وثب روبجلا

 لک ىربطلالاق . یرخآ تآ ارق اهيفو « لعافلا ماقم ةمئاق نمو لوعفللل ىتبم ضام لمف هنأ ىلع هرخآ حتفو ةددشم

 لعأ هللاو «هريغ ةءارق ىف ةجحلاو هتءارقب درفنم ومف كلذي أرق نم

 دعرلا ةروس - ۳

 ”رظني ىذلا ناشطملا لٹکا ء ريغ الإ هللا مم دبع ىذلا كرشلا لثم : ( ةيفاك طسابك ) سابع نبا لاقو

 : 6 تارواجت. زل ٠ .للذ رس : هريغ لاقو . ردقب الو "وانت نأ دب رب وهو دیعب نم ءالا ىف های لظ ىلإ

 . 6 اوُلَخ نيذلا مايأ لام الا ) لاقو . لاثمألاو ءابشألا یهو . لب اه ذحاو < تالاا > . تاینادتم

 تب لاف نیما زدی شرت اهنم ىلوألا بقع ةظّدح ةكئالم : ( تابقعُم را . ردقب € رادقع را

 وأ ۰ وبري ابر نم € ايبار إل . الا لك ضبقی € ءال ىلإ میک طسابك ۱ ۰ ةبوقملا : لام رال . مرا ىف
 دب زلا بهذیف نكست مع دب زنا اهالمف تاغ اذإ "ردقلا تأتجا < داع هب ثعتمت ام : عاتلا < دبز عام

 ههتعفد : هنر « نوف دی : ( نوءردب را . شارؤلا : (داملل ) لطابلا نم ملا زيك تاذكف « ةعفنم الب

 : 6 ةعراق . نت €1 ۳ ماو * یتبوت : ( باتم هلو . کیلع مالم نولوقي ىأ کیاع مالس

 ن لت ضرالا یم لیوط# مساوا لاقو ای« رل نمر ؛ ةواللاو یا نم « تاطا : € تیم إل . ةيهاد

 خابسلا ابو اهميط ( تارواجتم ل : دهاحم لاقو ٠ ربغم : 2 ر . ةقثملا نم ءثشأ 4 فا 71 ضرالا



 ۳۷۹ دعرلا ةروس
 تن ی سم نر ا

 هيلإ ريشيو هناسلب ءالا وعدي : (ءالا ىلإ هيفك طسابك )) . ءاملا هيف ىذلا ( لاقثلا باحسلا إل دحاو موبآ مهنیبخر

 : 4 9 ديز) . لیسلا دبز : 4 ايبار بز . داو نلعب الم «اعردقب ف وأتلاسإل ٠ ادبأ هیت الف هدو

 ةيلم او ديدحلا ثْخ

 طسايك إل سابع نبا لاق ) هلق . هدحو رذ ىبأل ةلمسبلا تقي“ ( میحرلا نحرلا هللا مسب - دعرلا ةدوس ) هأوق

 وهو دیعب نم املا ىف هلايخ لظ ىلإ رظني ىذلا ناهطملا لثكه ريغ رخآ ۱۸) هلل عم دبع ىذلا كرشلا لثم 4 هيفك

 هلوق ىف سابع نبا نع ةحلط ىبأ نب ىلع قي رط نم ريرج نباو مناح ىلأ نیا هل صو ) ردقي الو هلوانتي نأ ديرب

 ةياور ىف عقو : ( هيبنت ) . هيلع ردقي الو : هرخآ ىف لاقو هلثم ركذف . هال € هاف خابيل ءاملا ىلإ هيفك طسارک ال

 فيحصت وهو ماب «مدقي » ىبباقلا ريغ ةباور ىف نأ ضايع کحو . باوصلا وهو ءارلاب « زد الف , شک الا

 لثم » لاق ةبآلا هذه ىف سابع نبا نع ىفرعلا قیرط رم اضيأ یربطلا یورو . ینعلا ةبج نم هجو هل ناكناو

 « هاف ناغلبيال امهعطو دق ءاملا یف هافكو توملا ه رک ىتح شطعلا هغاب دق لجر لثكهللا نود نم ديعت ىلا ناثوالا

 بو یآ قیرط نمو . اديأ هاف نیل اب امهامو هان اذه افك غلبت یح هءفنت الو ناثوالا هل بيجتسي ال هللا لوقي

 : ةداتف نع ديعس قيرط نهو . عفت رک وه امو هيلا ءاملا حفت ريل بلا ىلإ هدب دع ناشطعلا لجرلاك : لاق ىلغ نع

 هيك طسب ىذلا لك هلثم « توملا هينأي نت نأ حف نم اديأ ءىثب هل بيجتسي ال اهإ هلا نرد نم وعدي ىذلا

 ءاملا سیا و : لاق نکل و هون ةداتت نع رمعم قیرط نمو ۰ ادطع تومیف هيلا كلذ لصي الو هاف غلبیل ءاملا ىلإ

 تارواجتم : هريغ لاقو ) هلوق ۰ دعب ايف كلذ ىف دهاجب لوق ىتآيسو « امهضبةي ال هيفك اطساب ماد ام هاف غلاب

 عقو اذكم ( اولخ نيذلا مايأ لثم الإ : لاقو «هابشألاو لاثمالا یهو ةلثم اهدحاو تالثملا : هريغ لاقو « تابن ادتم

 لكلا لم+ « هرخآ ىلإ ةلثم اهدحاو تالثلا ,تاینادتم تارواجتم « لاذ رخ هريغ لاقو : هريغاو « رذ ىنأ ةياور ىف

 ريسفت ماللا ديدشت و ةمجعملا لاذلاب لاذو . ةمجعلا ءاخلا ديدشتو ةلبلا حتفب وه ء رخو م هلوقو ع و لئاقل

 لدي لک ىف نيوذتلاو : لاق « اعاطناف امیلذ ىأ 4 رمقلاو سمشلا رخ و هلوق ىف لاق ةديبغ ىفأ مالك اذه لکو « رخ

 عطق ضرالا فو 2 هلرق ىف لاقو . رخو هيف لمعي مل١ فانهتسالا ىلع عوفم وهو « رءةلاو سمشال ريمضلا نم

 هايشالاو لاثمألا : لات 4 تاللا مولبق نع تاخ دقو 0 هل وق ىف لاتو . تاب راقم تاينادتم ىأ 4 تارراجتم

 رەعم قيرط نءو . لاثمآلا : لاق ( تالثلا 02 هل وف ىف دهاجم نع حیج فآ نبا قي رط نم یراطآ یورو . ريظنلاو

 وهو « باذعلا نم ممالا نم هب هللا لثم امتالثلا : لس نب دیز قیرط نمو ۰ تاب وقملا تالثلا : لاق ةداتق نع

 نکسو « تارمسو ةرمس لثم ةكثملا مذو ملا حتفب اصالك ةلثملا و تالثملا : ( هيبنت) . فنالاو نذالا عطقك ةلثم عمج

 فو  امیحتفب شعلا أرقو « هلوأ حتف نکل فرصم ن ةحاط اذکو « ملا مضو هتءارق ىف ةثلثملا باث و نب ىحي

 : دازو اضيأ ةديبع ی مالک وه ( ردقب رادقع ) هلق . رع نب یببع أرق امهبو ء امهمضب شايع نب ركب ىنأ ةياور

 ةكئالم تايقءم لاقي) هلوق . امولءم الجأ محل لمج ىأ : ةداتف ند ديعس قيرط نم ی رطا یورو « ردقلا نم لاعفم

 رذ ىن ريغ ةباور نم « لاقي و ظفل طقس ( هرثأ ىف تبقع ىأ بيقعلا لق هنمو ىرخالا امم لوالا بقمت ةظفح

 « ةكئالم دعب بشت کنالمیا هيدي نيب نم تابةعم هل ) ىلاعت هلوق ین لاق اضيأ ةديبع ىفأ مالكهناف وأ وهو



 ريسفتلا باتک ۹6 ۳۷۲

 تبقع موقو ینبقع نالف محلوق هنمو « ليلا ةظفح دمي بقع راهنلا ةظفحو راهنلا ةظفح دعب بقعت لیللاب ةظفح
 : لاق هفلرن نمو هدي نيب نم تابقعم هل ) یامت هلوق ف سابع نبا نع نسح دانساب ىربطلا یورو .ه را

 مایع نا نع ةحاط ىبأ نإ لع قيرط نمو . هنع اول هردق ءاج اذاف , هفلخ نمو هيدد نيب نم هن وظفح کالم

 دیبج نب ديعس قيرط نءو . ةكئالملا یهو هلا مآ نم نه تابقعملاف « هللا نذاب لوقي هللا مآ نم ) هلوق ىف

 رابحالا بهك قیرط نهو . نجلا نم هنوظفح : لاق ىمخنلا مهاربإ قيرط نمو . هللا أب هانإ میظفح : لاق

 نم ىربطلا جرخاو . متفطختل مكتاروعو مكب رشمو مكمعطم ىف کن نوبذ ةكئالم ب لكو هللا نأ الول : لاق

 ليللاب ةرشع یدآ لكل : لاقف یدالاب ةلكوملا هکشاللا ددع نع عقلي ىنلا لأس نامع نأ ىودملا ةنانک قيرط
 ىلع ضباق رخآو هيبنج ىلع نانئاو هفلخ نهو هندي نيب نم نانئاو هلاش نعرخآو هني نع دحاو « راااب ةرشعو
 هسرح رشاعلاو دم ىلع ةالصلا الا هيلع ناظفح زا هيتغش ىلع نانئاو هعضو رکن ناو هعفر عضأ وت ناف هتيصان
 نبا نع حیحم دائسأب جرخأف ريرج نبا هحجر رخآ لوق كلذ ليوأت ىف ءاجو .مان اذإ ینمی هاف لخدت نأ ةبحلا نم
 ةمركع قيرط نمو . سرح ةنود نمو سرح هل ايئدلا كولم نه كلم كلذ : لاق ( تابقعم هل ) هلوق ىف سابع
 نع نيتلا نا یحو « اهدیدشآ و فاقلا فيفخت هيف زوج تبقع : ( هيبلت ٠) بك ارملا : لاف (تابقعم و هلوت ف

 لوق وه ( ةبرقعلا لاحلا ) هلوق ۰ ةغل نوكي نأ لاهتحال كلذ نع فشکیف فیفختلا عم فاقلا ۳ :eee ةا ور
 ديدش لاق  لاحلا ديدش ) هلوق ىف دهاجم نع حیجن ىبأ نبا قيرط نه متاح نآ نا یورو ؛ اضيأ ةديبع نیا
 ول ملل ركب لاحما لصاو , ماقتنالا دیدش : دهاجب نم ةءاور ىفو « ىدسلا نع هون و ةداَة نع هلثمو « ةوقلا

 ةبالا ىف هلو ق لوألا لبوأتلا ديؤرو « هلئاق اوطلغو ةديرم مملاو ةليملا ليقو < ركملا وهو لحما هلص لیتو
 یباث نع ةداس فآ نب لع قیرط نء الوزن بب ىف ىئاسنلا یورو <« ماشي نہ اهب بيصيف قعاوصلا لسرو)
 تيهىف ةَمعاص هللا لسرأف - هيفو ثيدحلا  هوعدب برعلا ةنعارف نم لجد لا ام ىنلا ثءب ١ لاق سفأ ند

 ساغ نبا كثيدح نو ىتاربطلاو تراث نع ىرخأ قبرط نم رازبلا هجرخأ و € الا هذه هللأ لزتأف ل هسأر فحفب

 هيفك طابک الإ هلوق ىف لاف اضيأ ةديبع ىن أ مالک وه ( ءاملا ىلع ضيقيل : ءاملا ىلإ هيفك طسابك ) هلوق . الوطم
 ¢ هلمانأ هعمج الو كلذ هل 6 ال هز ىلإ هدرا ی ءالا ىلع ضبقيأ هيقك طش یزلا نآ ىأ € اف خابا الا ىلا

 03 ثراحلا نب ءىباص لاق

 هلمانآ هقست مل ءام ضبافک کلا اقوشو مابإو فو

 لمتحاف ) هلوق ىف ةديبع وبأ لاق ( ور ابر نم ايباد ) هلوق . هعمج مل ىأ فاقلا نوكسو ةلمهملا رسكب هقسآ
 ام عاملا « هلثم ديز عاتم وأ ) هلوق ۰ ابيرق ةداتق ريسفت ىتأيسو , نفتني ىأ وبدي ابر نم € ايباد ادبز لیلا
 اذإ ردقلا تأفجا لاقي ءافج ) هلوق ٠ ابیرق كلذل دهاج ريسفت ىأيسو « اضيأ ةديبع فأ لوق وه ( هب تحتم
 امان هلوق ىف ةديبع وبأ لاق ( لاطابلا ن» قلا زرع كلذ كف ةعفنم الب دیزلا بهذيف نكست مث ديزلا !هالعف تلغ
 اذاف « اهديز بصتناو تاغ اذإ كلذو ردقلا تأفجأ لاقي : ءالعلا نب ورمع وبأ لاق . < ءافج بهذيف ذيرلا
 هفشنت ( ءافج بهذيف  هلوق یتعم نأ نيب رضبلا نم ةفللا لهأ ضم نع ىربطلا لقن و . ءىش هنم قبب مل كاك



 دورلا عروس
۳۹۷۳ 

 ةزمملا لدب ماللاب « الافج بهذيف » جاجملا نب ةبقر ارقو « فشن ىنعم ىف ىنجأو ىداولا افج لاقي ۰ ضرألا
 . اضيأ ةديبع بأ لرق وهو رذ بأ ريل اذه تبث ( شارفل داملا ) هلق . هتمطق اذا يذلا جرلا ر
 الإ نوكت الو ,لغ اهدحاو لالغالا هلوق ٠ اضيأ ةديبغ بأ لوق وه ( هتعفذ ىنع هتأرد نوعفدب نوءردب ) لوق
 هلوق ىف ةديبع وبأ لات ( خلع مالس نولوشي یا اع مالس ) هلوق . اضیا ةددبع یآ لوق وه ( قانعألا ف

 مالس نولو ةي هريدقت « ری هيف ىذلا رصتخلا زاج هزاع : لاق ) مالس باب لک نم ماع نولخدي گناللاو 3
 موهشوءر وسكان نومرجا ذإ یرت ولو 0 هلوف ىف تفذح اك« مالكلا ةلالدل نولوق» تفذح : ىربطلا لاقو . ميلع
 ام ) هلوقو . نيلئاق نولخدب ىأ « نولخدي لعاف نم لاح فوذحنا نأ لوالاو ( ائممسو انرصبأ انبر « مہر دنع
 : ةديبع وبأ لاق ( ىبوت هيلا باتملاو ) هلوق . بص ببسب ىأ ةيردصم امو « كيلع هب قلعتب ام قلعتي ( متربص
 . قبوت : لاق ( بام هيلاو) هلوق ىف حرم نآ نبا قبرط نم متاح نآ نبا یورو « یبوتو هيلا تبت ردصم باتملا
 مع لاق « نیبتیو ی لفآ ىأ € اونمآ نیذلا سأبي لفأ ) لات هلوق ىف ةديبع وبآ لاق (نیبتی لفأ سأبي لفآ ) لوق
 ۱ : رخآ لاقو . اونیبت !یآ « مدهز سراف نبا ینا اوسأيت ملا د : یعوب ریل

 ايئان ةريشعلا ضرأ نع تنكنإو  هنبا انآ ىنأ ماوفألا سأيب ملأ
 هركنأو : لاق « هتيلع ىأ اذك تسب : لوقت نزاوه ةغل اهنإ : لوقب ناك هنأ نعم نب ساقلا نع ىربطلا لقنو

 ةجح ظفح نم نأب هيلع درو « اعومسم نكي مل ناو تبلع ىنممي انه هنأ لس هنکل  ءارفلا ىنعي - نییفوکلا ضعب
 یورو . نوكي ال هنأب ملاع ءیشلا نع سيألا نال « لملا ینعع لمعتسا امن سأيلا نأب هوبجوو «٠ ظفح مل نم ىلع
 دانساب ديمح نب ديعو ىربطلا یورو < ملعب فا ىأ 4 سا نا 2 اههريغو ةداهتو دهاجمب نع قرط نم ىربطلا
 سعان وهو بتاكلا اهّك : لوقو « نيبني رفا د اهژرقب ناک هنأ سابع نبأ نع ىراخبلا لاجر نم مهلك ح ی
 سابع ناو ىلع نع تماج ةءارقلا هذهو ؛ ىلوآلا ةءارقلا ابنآ هريغو ريثك نبا معز : لاق جرج نبا قیرط نمو
 ىف دم نب رفعچ هدیفخو ديز هنباو نیس ا نب لعو بشوح نب رهشو ةعد ن لعو ةكيلم ىنأ نباو ةمركعو
 لاجرلاب هل لع ال نم ةعاج راکنا دتشا دقف سابع نيا نع ىربطلا هدنسأ ام امآ نقش لفأ » مراک اوءرق نم رخآ
 هللاو ءهدعب ةعامج هعيتو . ةبرم امف ام ةيرف هللاو یهو : لاق نأ ىلإ هتدامک كلذ ىف یرشخزلا غلاب و « هتک

 « ىصوو » لاق < هايإ الإ اودبعت الأ كبر یضقو ) ىلاعت هلوق ىف كلذ وحن سابع نبا نع ءاج دقو . ناعتسملا
 نکل ۰ دمتعملا اهريغ ناك نإو ءايشألا هذهو . هنع ديج دانساب روصنم نب ديعس هجرخأ , داصلا ىف واولا تقزتلا
 ٠ لاق ( ةيهاد ةعراق ) هلوق «هب قلي امي هليوأت ىف رظنيلف « ليصحتلا لهأ بأد نم سيل هتمص دعب لوقنلا بيذكت
 هريغ هرس و , هتعدص ىأ همظع تعرق لوقت . ةکلپم ةيهاد ىأ < ةعراق اومنص اع مهبيصت ) هلوق ىف ةديبع وبأ
 3 موييصل اورفك نيذلا لاز الو 02 ىلاعت هلوق ىف سابع نبا نع نسح دائساب یربطا جرخاف : كلذ نم صخأب

 دهاجب قيرط نمو « كم حتف هللا دعو یتا یتح دم اي تنأ لاق مراد نم ابيرق لحت وأ ةبرس لاق < ةعراق اوعنص
 ( ىلم ضرألا نم ليوطلا عسا ولا لاقيو « ايلم هنمو . ةوالملاو ىلا نم ء تطأ تيلمأف ) هلوق ۰ هوحن هريغو
 نم ةوالملاو ىلملا هنمو « ممل تلطأ ىأ ( !ورفك نیذلل تيلمأف ) ىلاعت هلوق ىف ةديبع وبأ لاق ىذلاو « هيف اذك
 هاطخت ال ىلع » رعاشلا لاق « ىلم ضرالا نم عساولا قرخلل لاقيو « امهلوطا ناولملا راهتااو لیلا لافيو : رهدلا



 ريسفتلا بانك - ۵ ۳۷۶

 ةديبع ىنأ لوق وه ( ةقشلا نم دشآ قشآ) هلو ٠ ةزمه ریذب دیدنشآ مث ردك م حتفب لاو ۰ ىنا « بيغد نویعلا

 دار ال ىأ ( هک بتم ال  هلوق ىف ةديبع وبأ لاق ( ريغم بقعم ) هلوق . ليضفت لمفأ هلآ هدامو اشنا
 ال ىأ م هک بقعم ال ١ هلوق یف لسا نب تیز قبرط نم ماح فآ نبا یورو « قلا نع هل ريغم الو نکس

 اهيبط ربخ طقسو « عيمجلل اذک ( خابسلا اهثيبغو اهبيط تارواجتم دهاج لاقو ) هلق . هدييف هکج دحأ بقعتي

 اهيط : لاق 4 تارواجتم عطق شضدالا قو 0 هل وق ىف دها# نع حی ىأ نبا قب رط نم ىبايرفلا هلصو دقو

 بيطلاو ملاملاوةخبسلاو ةبذءلا تارواجتملا عطفلا : دهاج نع رخآ هج و نم ی ربطلا دنعو . خابسلا اميبخو « اپذع

 ىلإ هذهو هذه تبنت : دازو هلثم سابع نبا نع عطقتم رخآ هجو نمو هلثم نابع نبأ نع نائس یا قيراط نمو

 دحاو ءام تست و ةضماح هذوو ةولح هذه نوکت : لاق سابغ نبا نغ ةلصّتم ىرغأ قبرط نمو . تبنت ال اهنج

 دحاو ءا قسق اهدحو ناونص ديغو « دحاو لصأ ىف رثكأ وا ناتلخنلا ناونص ) هلوق . تارواجتم نهو
 ءام لاق دحاو ءا یتسق : لاق نکل « هلثم دهام نع اضيأ ىبابرفلا هلصو ( دحاو موبآ مهئيبخو مدآ یب اصک

 ريغو حمتج 4 ناونص ريغو نآ وذم 3 هلوق ىف ريبج نب كيعس قب رط: نو ىربطلا یورو . ءاوس قابلاو ءامسا

 ريغو 6 ةف رفتم اهسرءرو دحاو اباصأ نوکر نأ ناو:صلا : لاق بزاع نب ءاربأا نع روصنم نا د.عس نعو . عم

 اعرفو هعمج عرف انه هب دارااو « لثلا ونصلا لصأو . ىهتنا ءىش اهدنع سيل ةدرفنم ةلخنلا نوكت نأ ناوئصلا

 ىذلا لالا باحسلا ) هلق . دحاو لصا امبعمجي اما هيبأ ونص لجرلا معهئمو «دحاو لصأ رثكأ وأ رخآ

 هديب هيلا ریش و هناساب ءاملا وعدي « ءاملا ىلإ هیفک طسایک ز هلوق . هلثم دماج نع اضيأ ىباير فلا هلصو ( ءاملا هيف

 هل . ةروسلا لوأ ىف هريغ لوق مدقن دقو « اضيأ دهاجم نع قرط نم ىربطلاو ىبايرفلا هلصو ( ادبأ هيتآي الف

 هلصو ( ةيلحلاو ديدحلا توخ هلثم ديز <« ليسلا ديزلا . ايبار اديز داو لک نطب اللم « اهردقب ةدوآ تلاسف (

 ةيلحلا تب لاق ( هلثم ديز إل هلوق قو . ليلا دیزل لاف م ابار اديز لوق ىف دهاج نع اضيأ ىبايرفلا
 امثل : لاق  اهردقب ةد وأ تل اسف ) هلوف ىف دهاج ند حيجت ىبأ نبا نع نيمجو نم ىربطلا هجرخأو ٠ ديدحلاو

 : لاق ( هلثم دبز عاتم وأ ةيلح ءاغتبا رانلاف هيلع نودقوت او ليسلا دبزلا : لاق ابار اديز ليسلا لمتحافإ

 ىف ثكميف سانلا عفني ام امأو إل ضرآلا ىف ادوج لاق ( ءافج بهذيف دبزلا امأف ١ ةيلحلاو ديدحلا ثبخ

 ىف ةلثامملا هجوو « هون سابع نبا نع نيقيرط نم هجرخأو . لطابلاو قحلل نالثم امهو , ءاملا لاق ( ضرالا

 ) اهردق ۳ هلو ىف ةداتف نع دیعس قد رط نمو . رادكألا نع ءىثأن نيدبزلا نم الك نأ 4 هلثم دبز ) هلوق

 . ةضفلاو بهذلا € ةيلح ءاذتبا إل هلوق ىفو . ايلاع ىأ ( ايبار إل هلوق فو . هریکب ريبكلاو هرغصإ ریفصلا : لاق

 ىف هلا ابيرض لاثمأ ةثالث یهو ؛ رجشلاب قاعتي ام ءافجلاو . هب عفتني ىذلا رفصلاو ديدحلا عام وأ ) هلوق قو

 يف ءاملا اذه ثكم اکو « هلهأ نع لطابلا لحمضي كلذدك هب عفتني ال راصف دب زلا اذه لحضا اك: لوقي دحاو لثم

 رانلا لغد اذإ ةضفلاو بهذلا صااع ءاقب هریظن و . هلال قلا قبب كلذک اهتاين تجرخآ و تعمأف ضرالا

 قو « داو ناب الع »شک الا عقو ( هیأت )۰ لطايلا بهذي و هلهآل قلا قد كلذك هوفص قب و هثيخ بهذو

 داو ناهب ءامیور و« هيشأ وهو « دحاو لک ام 0 لیصالا ةياور

 نف : ضیف ( ماحرألا "ضیفت امو 'ىنأ لک ”ليحت ام م لا بيس - ١



 ۳۷۰ ٩1۱٩۷ كيدحلا
 ت ””“لنلكال“““ا# 13 ۰

 "یضر ر نا نع رايد ù ۳ ليع نع كلامىثدح لاق نم الح رذناا ن .مهارا قص — ۷

 5 الو هللا الإ دغ ىفام لب ال : هلا "الإ اهملميال سخ بینا جوتا » لاق لک هلا لوسر "نأ اد لا

 الو « تو٤ ٍشرآ ”ىأب سف یردن الو « هللا اإ لا طلا ىنأب یم "1 الو هللا الإ ماحرألا ضيف ام

 ۱ « هلل الإ ةعاسلا موقت ىتم لمي

 . هلوق ىف ةديبغ وأ لاق (صقن ضيغ ( ماحرإلا ضيف امو ىثأ لك لمحت ام معي هللا ) هلق باب ) هلوق

 اا ماحرألا ضيغت « هل وق ريس هل انه هرکذ اعاو , دره ةروس بست اذهو .لعقر بهذ یآ )ا شضيغو )

 امو ىنأ لك لمح ام معي ها 2 هلوف ىف دهاج نع رشپ ىنأ قبرط نم ديم نب دبع یورو . ةدالا هذه نم

 ربشأ ةعسل لع تداز ناف , دلولا نم ان اصن ناك لماح هر ةأرملا تضاح اذا : لاق 4 دادزت امو ماحرآلا ضمت

 ةدايزلاو « ربشأ ةعمن نود ام ضيفلا : لات نسحلا نع روصنم قيرط نم ىود مث . اهدلو نم صقن ا امام ناك

 ىقأيو ؛ ماعن الا ةروس ىف مدقت دقو برغلا جانم ق ربع نآ ثيدح فنمصملا رکذ مث . عضولا ىف ىنمي اهياع تداز ام

 لاق ( كلام نع نغم انثدح رذنملا نب ميهاربإ ینادح ) هلوق . ىلاعت هللا ءاش نا كانه خرشيو نامقل ةروس ريسفت ىف

 نب هللا دبع ةباور نم ىنطقرادلا هجرخأ دق : تلق . كلام نع بيرغ وهو « رذنلا نب هارب هب درفت : دوعسم و بأ

 لیعاعس الا هج رخأ اذکو : تلق . هرضتخا هنكل كلام نع ىنمقلا قيرط نم ایا هاورو « نعم نع ىمربلا رفعج

 هيف موف رم نبا نع عفان نع كلام نع ةبيط ىبأ نب دمحأ هاورو : ینطقرادلا لاق , كلام نع مساقلا نبا قي رط نم

 انتمر ادانسإ

 با رب
 ميهاربا هروس س ۱€

 لا ةمعن اورکذا ) . ةفيّيع با لاقو . مدو حیق (دیدص إل : دهاج لاقو . عياد (رداه) : سابع /نیا لاق

 4 اجوع الوعي ۱ . هيف هيلإ ميغر ( هومقلأ ام ”لك نم ) : دهام لاقو . همایأو دنع 1 "یدایآ 4 يلع

 ا۶ ا وفك لمم اذه ( مههاونأ ىف مهيديأ اود ر ) کت ذآ « ك-ةعأ ( كبر نذأت ذإو ) جوع ام نوسدلت
 اا م ۳ 0

 ) مك 3. مج هما دف“ €( ىئارو نم ر . هيدي نيب هللا هميقي ثيح ( ییاقم )۰ ه اورمآ

 الو ) . خارشلا نم هخ رصتسب « ینتافتسا ین رعتسا ( کخ رم ۰ بئاغو بیغ لثم « مب ات اهدحاو

 تاصتسا (تتجا ) . لالخو ةع مج ًاضيأ زوجتو ؛ الالخ "ها اخ ردصم ( لالخ

 لاو ( هلوق .رذ نآ ريغا ةلمسلا تطقس ) ميحرلا نمحرلا هللا م - مالسلاو ةالصإإ هيلع مهارإ ةروس ( هلوق

 تنأ امن ) ىلاعت هلوق ىف اببق ىنا ةروسلا ىف تعقو اإ ةملكلا هذهو « خسنلا عيمج ىف اذک ( عاد داه : سابع نبا

 یورف « لب دم رذاملاب دارملا نأ ىلع مهقافتا دعب اهريسفت ىف ليوأتلا لهأ فاتخاو ( داه موق لكلو رذنم

 « هلثم ةداّثق قيرط نمو ؛ عاد ىأ مداه موق لکلو ل هلوق ف شايع نا نع ةحلط ىنأ نب ىلع قيرط نم ىربطلا
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 ىلإ وءدب هللاو ) ىلاعت هلوق ظحل هن أك هلرق ىذلا یمع اذهو « هللا ىدالا : لاق سابع نبا نع ىفوعلا قیرط نمو
 : اضيأ ةداتقو دهاجم قيرط نمو . دئاقلا ىداملا : لاق ةيلاعلا قآ قيرط نمو. ( ءاشي نم ىدجيو مالسلا راد
 ةمركع قررط نمو . مومعلا ىلع لاوف لا هذه ىف ةنآلا ف موقلا لهحو . هليق ىذلا نم صخآ اذهو « يف ىداملا

 ىأ صوصخلا اذه ىلع موقلاب دارملاو « عيمجا نم صخأ اذهو . دمت ىداحلا : لاق امرأ دهاجو ىحضلا ىفأو
 تاز امل و لاق سابع نا نع ديبج نب ديعس قيرط ن» نسح دان-اب ىربطلا هجرخأ ام برغتسملاو . ةمآلا هذه
 كب ىدالا تنأ لاقو ىلع ىلا ًاموأو « رذنملا انآ : لاقو هردص ىلع هدي قلب هللا لوسر عضو ةيآلا هذه
 یا نا جرغخأو « الثم مشاه یا ىأ هلق یذلا نم صخآ موقلاب دارملاف اذه تبث ناف « یدعب نودتبلا یدنهب

 لجر یداما : لاق ىلع ند ريخ دبع نع یدسلا قيرط نه هب ودم ناو دنسلا تادایز ىف لآ نب هللا دعو متاح
 :ةعيشلا ضعب امم لك دانسإ ىفو . هلق ىذلا ثيدحلا نم هذخأ هنأكو . ىلع وه : هتاور ضعب لاق . مشاه یب نم
 ىبايرضلا هلصو « رذ ی اذه طقس ( مدو حبق دیدص : دهاجب لاقو ) هلوق . هناور تفل اخت ام امام كلذ ناک ولو
 (عیلع هللا ةمعن اورکذا ا ةنييع نبا لاقو ) هلوق . مدو حبق : لاق (ديدص هام نم قسی و و هلوف ىف هيلا دنسب
 نب ديعس ةءاور ,ةنیبع نبا ريسفت » ىف هانی ور اذكو ,هنع یدیج !قبرط نم ىرطلا هلصو (همايأو عدنع هللا یدایآ
 نبا قبرط نم متاح نأ نبا هرکذ انکو « قادللاو دنسلا تادايز ىف دما نإ هللا دمع جرخأو « هنع نجرلا ديع

 نم قازرلا دبع هجرخأو . هللا ممن : لاف « هنا مايأب مرکذو یسوم ىلإ یحوآ هقا نا : لاق بمک نب ىنأ نع سايع
 ( هيف هيلا متيغر هولأس ام لک نم دهاجم لاقو ) هلوق . بک نب نأ نع لقي ملف حم دائساب سابع نا ثيدح

 ( اج وعاط نوسمتلت اجوع امو غبت ) لۆ ٠ هيف هيلا متبغر : لاق ( هونلأس ام لك نم کانآو إل هلوق ىف ىنايرفلا هلصو
 نم هريغ عم هركذف دهاجب لوق ن» اذه نال ىلوأ مهعينصو هيل ىذلا باپلا لبق رذ ىنآلو « رثكالل انه عقو اذك
 نوسمتلت لاق (اجوع اموذیتو) هلوق ىف دها## نع جیم یآ نا یی رط نم ديمح نب دبع هلصو دقو« لو هریسافت

 ناك امم هون و دوملا ىف امحتفب و « نيدلا و ضرالا ىف نيعلا رسكب جوعلا نأ تیکساا نب بوقعي رکذو ۰ غیزلا اهل
 ریست نم هنأ مثوأف هيف عفو اذک (لالخو ةلخ عمج اضيأ زوج و « الالخ هتللاغ ردصم لالخ الو ) هلوق . ايصتنم

 هلو لاف « ليلخ ةلافع ال یا م لالخ الو هيف عیب ال ١ ىلاعت هلوق ىف لاق « ةديبع ىنأ مالك نم وه امنو « دهاجب
 ىف نأ هللا لع : لاق ةداتق قيرط نم ىربطلا یورو . لالق عمججاو ةلقو لالخ عمجلاو ةل- لثم ةلخ عج رخآ ىنعم
 نه قفاوي اذهو « هنع كلذ عطقنیسف الا و هيلع مديلف هللا لااخي ناک نف : ايندلا ىف ام نولاخي الالخو اعوبب ايندلا

 کبد مسلعأ وذ فالو « رثكالل اذك( منذآ کساعا : کبد نذأت ذاو ) لوق . ةلخ عمج ةبآلا ف لالخلا لمج
 لهأ رثک أ لوق وهو « لعآ ىأ نذآ نم لمفت نذأتو « ةدئاز ذا < عبد نذأت ذاو رب ىلاعت هلوق ىف ةديبع وبأ لاق
 لقنو . مسقلا هب باحي ا١ بیجآ اذهو « امزاج امزع مزع لعفت ىنعمو ؛ مالعالا وهو ناذبالا ن٠ نذأت نأ ةغللا
 دعوت و دعرآ و لء عضوم لعت محلوق هلثمو : تلق . دحاو ىع نذأتو نذأ لمم برعلا ضعي نأ ىسرافلا لعوبأ
 اعاوفک لثم اذه «مههاوفأ ىف مدیا ) هلوق .رظن هيفو کیر نذأت نيح !وركذا ىنعملا ناف ةدئاز ذإ نإ ليفو
 هلوبقب اورمأ اع هلوقك هانءمو لثملا زا< هزاجم < میها وفأ ىف ممديأ اودرف) هلرق ىف ةديبع وبأ لاق ( هب اومآ
 نم عمسپ مل : ليقف ةديبع یآ مالک اوبقعت دقو , بحي لو كسمأ اذا هف ىف هدي در لاقي هب اونمؤي لو قحلا نم
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 نء صوحالا ىنأ قبرط نم ديمح نب دبع یور دقو « هلعفي نأ دب ر ناک ىذلا ءىثلا كرت اذا هيف ىف هدب در برملا

 اوضع اولخ اذاور یرخالا 5 هدبویو « ی هدان وام هححصو « ميعباصأ ىلع اوضغ : لاق هللا دبع

 هعباصأ ىلع ضعي ىح دوسلا نوظرغي یا, دوسلا ظءغ هيف ف نودرب » رغاشلا لاقو , ( ظیفا نم لمانالا يلع

 یا معنلا ىدياللاب دارملا وآ مهمالک لوبق نم اوعنتما یم مرهاو ذأ ىف لسرلا ىديأ رافكللا در یعلا ليقو

 همیقر ثدح ىاقم) هلوق . تداج ثدح ن» اهودر مهنأك اهوبذ اذ مجد مهاع مرگ ءاصن یهو لسرلا ةممآ اودر

 لوق هبفو : تاق , باسحلل یدب نيب همم 1 كثيح : لاق (ىاقم فاع نأ كلذإ هلوق ىف ةديبعوبأ لاق )دو دو نيب هللا

 همادق هئارو نم ) هلوق . ظفحلاب هيلع یایق ىأ لعافال فاضم هنإ لاق نکل ردصم هنإ اضيأ ءارفلا لاق رخآ

 نم تواا : لاقي همانآ و همادق هزام 14 منبج هارو نم هلرق ىف ةديبع وبأ لاق ( مهج
 وهو كمادق ىأ كئارو

 : رعاشلا لوق هنمو « بلع هلقن , صخشلا نع یراوت ام لكل مسا

 هركنأو « دادضالا نم هنأ هریغو برطق لقنو « هلادع) یا «بهذم ءرل ها ءارو سیل و , ةغبانلا لوقو

 بيغ لثم حبات اهدحاو امیت کل ۰3۰ ناکم وأ نامز ىفالإ مامآ ی 8 ء ءارو عقبال : :لاقو هب وطفن ةفرع نب ھارا

 یخرصتسا, « خر صع )هلوق . ةدح وم |هدم» 2 ةي ؛اةدئلاو ةمجعملا نيغلا 9 فر بمغ و ؛ اضب أة ةد بع نآ لرق وه (ب اغو

 « مکشیفع انأ ام ىأ ( مكخرصع انأ ام  ةدیبعوپا لاق« رذ یال اذه طقس ( خارصلا نم هخرصتسي 3 یاعتسا

 تف اضيأ ةديبع ىا لوق وه ) تلصسا یذتچا ( هلو. هم ها ی ی ىأ هتخرصأف ی یخ رص“ سا لاقرو

 لثم هلل برض ٠ : سابع نا نع قوعلا قا ر ط نم و 4م ةداتو نع ربع قبر م نم ىرطلا هچرخآو . امکب

 عرف الو ضدالا ىف تباث لصأ هل سولف ؛ دعصي الو هلمع لبقب ال رفاکلا : لوقي « رفاكلا لثم ةثييخلا ةرجش

 رفاكلا كلذک  ةعفنمال و ةرع الو عرفال و لا اطام ىأ رارق نم امام هلو ىف لاق كاحضلا قب 2 نمو 0 ف

 ةعفنم الو ةكر هيف هللا لم لو . اريخ لوي الو اريخ لمعي سيل

 رس یورو 0 ےس 5
  نبح “رکا ملک أ یّوت ءاملا ىف امعرفو تباث اهلصأ ةبيط ةرحشك 0 اپ س ٩

 لاق امنع هللا ىضر رع نبا نع مفان نع هللا ديبُع نع ةماسأ ىبأ نع ليعامسإ ن دیبع یخ - ۸

 و ¢ الو الو الو ارو تال ال لس لا لج اکو أ هبشن ة 0 رحش) ىئوربخأ : لا دیس ا هلأ ولوسردنع انك 2

 نأ ته ركسف « ناملکتبال رو ركب كب ا كارو ؛ ةلخنلا هنأ ىدفن ىف مقوف : : رع نا لاق . نيح لک اہک أ

 متو ناك دقل هاو « هاتبأ اي : رمعا تلق ان املف . ةلخنلا ىه : هلل هللا لوسر لاق ائيش اولوقي الف . 2

 . ايش لوقأ وأ ملكت نأ ”تهركف نوماكت أ ۸ : لاق ؟ ماك نأ "گل منم ام لاقف . زإخنلا اهأ ىشن ىف ۱

 ۱ E "لا بحآ اهتلق نوکست نأل : "رع لاق
 دنع طقسو 41 نيد 2 ىلإ هريغ قاسو ءرذ یال اذک ( ةبالا تبا ابلصأ ةبيط ةرجشك هلوق باب ( هلوق

 یرابل جف ۸ م
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 لی عاملا هچرخآ و « 4اور ی نم كد ) ملا لجراا رأ هبشت ) هلوق . ەگ نا كثب لوس رکذ 2 » هلوق باب 0

 ف قوتسم ثيدملا حرش مدت دوو « كيب لو ۰ لسلا لجرلا هبشن 0 ظفاب ىراذيلا اهم ارجرخأ ىلا قيرطلا نم

 نا معز نم ىلع در هدف و « ةا الا هذه ىف ةرجدااب دارلا نأب حضاولا نايبلا كانه مدقلا دقو « لما باتک

 اهلكأ توت ) هلوق ف فيعض دازساب شاہ نیا ثیذح نم هن ودم نبا هجرخآ دقو . ىدنملا زوجلا ةر اهم دارم

 وأ را ةذیذل ىأ ( ةبيط إل هلوق ینعمو , رپش لكل محن ةرم نم لطعتتال دنملا زوج ةرج ىه : لاق € نيح لك

 ابءرفو إل هلوقو « عطقني ال ىأ (عبا اباصأ ) هلوقو . ابعفن هيلا لوي ام ةبيط نوكتف « ةءفان وأ لکشا ةنس>

 سنآ ثيدح نم ؟احللو .ض رألا تان وذء نع تدعب ةعفنم تناك اذا امل « لاکلا یف ةباهت ی ىأ 14 ءامسلا ىف

 ٠ « ةلظنحلا ةئيبخلا ةرجشلاو ةلخنلا ةبيطلا ةرجشلا د

 ( تباثلا لوقلاب اونمآ نیذلا فا تای ) صا - ۲

 ءا بلا ِن ةدببع ن 5 تە لاق دن ن ةمقلع ۳ لاق مش الح ديلولا وأ اشو بس ۹

 كلذف « هلا لور ادم نأو هللا الإ هلإ ال نأ د مشی ربقلا ىف لس اذإ للا لاق تيم ا لوسر نأ بزاع نا

 <€ ةرخألا ىفو اینا ةايحلا ىف تباثلا لوقلاب اوتمآ نيذلا "نا تش ) هوف

 اقایس ما رئانلا ىف مدقت دقو « ارضتنع ءارلا ثبدح هيف رکذ تباثلا لوقلاب اوئمآ نيذلا هللا تبش باب ( هلوق

 بابلا كلذ ىف هحرش تيفوتساو

 لمت ملأ € رت ملأ ۰ ( ًارفك هللا ةسن اولدب نيذلا ىلإ ر لأ ) تیس| - ۳
۰.۶ ¬ 72 

 نيكلاه : ارو اموق ۰ ارو رو+ راب « كاللا ( راوبلا ٠ © اوجرخ نيذلا ىلإ رم هلوقك

 نذلا ىلا 1 3 سابع نبا م ءاطع نع ور نع ”نايفس انث دح 1 دبع نب “لع شی بس ۷۰

 « ةكم لهآ رافک م : لاق 6 رنک هللا ةمعن اولدب

 ىبأ ريغداز ( اوجرخ نيذلا ىلإ رت ملأ ہلوقک لمت ملأ رت ملأ : ارفک ہقا ةمعن اولدب نيذلا ىلإ رت ملأ باب ) هلوق
 ( نيكلاه : ارو اموق ؛ اروب روپ راب 0 كالحلا داوبلا ) هلو . هظفلب ةديبع ىبأ لوق اذهو « فیک رت ملأ رذ

 ىف هحرش عم قوتسم مدت دقو  ارصتخ الا هيف تلزت نميف سابع نا ثیدح ركذ مث ۰ ةدمبع یآ مالک وه

 م لاق ۸ نم : لاقق ةيالا هذه نع ريع لأس هنأ سابع نبا نع یرخآ قيرط نم ىرطلا یورو . ردب ةوزغ

 هللا ىلءأق كماعأ امآ و « ردب موب هتلامبلصأّساف ىلاوخأ امأف « كمامعأو ىلارخأ ةيمأ یبو موزخم ىب نم نار لا

 رد موي مراد هلا عطقف ةريغملا وئبامأف . ةريغملا او أ وثب نارغألا م: لاق ىلع قيرطنهو . نيح ىلإ مه

 عيمج ال مهضعإ دارلاو : تلق . کالا هححو ىئاسنلاو اضيأ قازرلا دبع دنعوهو .ني> ىلإ اومتذ ةيمأ واب امأو

 ىبأو موزخع ینب نم لمج ىأك موضعل دارملا لب 2 ردي موي اولصأتسي موزخ فب ناف ٠ موزخم یبو ةيمأ یب
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 رخلا ةروس - 16

 ٠ قيرطلا ىلع : 6 نيبم مامإبل ) ٠ هقيرط هيلعو « هللا ىلا مج ی (ميقتسم "ىلع طارسعرل دهاجم لاقو

 : «مولعم باتک )دریغ لاقو . طول مه رکسنا (نورکبم موق 1 كرم : 4 كرما ر سابع نا لاقو

 : (نوعرم ) سابع "نیا لاقو ۰ میش اطا مایارالاو ¢ ممأ : 14 عيش) ۰ ایت اله : gli) امو ( لجأ

 . رمقلاو سمشال لزادم : 6 اجور 2٠١ تينت : < تاراكس ر . نيرظانلل : € نيم وعلل ) . نيغرسم

 : ( لّجوت ر) . بوبصلا : نونسلاو . ريغنلا نطلا وهو ةأح ةءاج : ( 12) . ةحقلم حئالم : € عناوأ )

 ةكدلملا : ( ةحيصلا ٠ هب تيدتهاو تملا اء لك مامالا : 6 نيبم رماابل 2 .رخآآ : € یاد ) . فح

 ظفل نودب هريغ نع هلو « ىلمتسملا نع رذ ال اذك ( محرلا نمحرلا هللا مسب  رجحلا ةروس ريسفت ) هلوق

 ( هقي رط هيلعو هللا ىلا عجرب قلا میفتسم ىلع طارص دهاجب لاتو ) هلق . نيقارلل ةلمسبلا تطقسو « ريسفت د

 مهنأ امهريغو نيريس نب دمو ةداتق قيرط نمو « ءىش ىلع ضرب ال » دازو هلثم هنع قرط ند ىربطلا هلصو
 (قررطلا ىلع نیم مامابل ) هلوق . بوقمی ةءارق یهو : تاق . عيفر ىأ طارصلا ةفص ةنأ ىلع نونتلاب ىلع اوءرق

 نمو . للعم قب رطب : لاق ( نيبم مامابل امهنأو ۱ هلوق ىف دهاجم نع حی نآ نا نع قرط نم ىرطلا ىددو

 الإ دذ یال هلبق ىذلاو اذه طقس : ( هیبنت ) . رخآ ريسفت هل یتأیسو , حضاو قيرط : لاق ةداتق نع ديعس ةياور

 نبا نع ةحلط ىبأ نب ىلع قيرط نم متاح ىبأ نبا هلصو ( كشيعل كرممل : سابع نبا لاقو ) هلق ۰ لمتسلا نع
 اذه طقس : (هيبنت ) . روک لا هجولا نم اضيأ متاح ىبأ نبا هلصو (طول مركنأ ؛ نورکنم موق ) هو . سابع

 هديغ لاقو : هریفل و , دهام ريسفت نم هنأ موأف رذ یال اذك ( لجأ موامم باتک لوق رذ دال هلبق ىذلاو

 ىأ مولعم « ةدمو لجأ یا € مولعم باتک اهو الإ ) هلوق ىف لاق ةديبع ىب أ ریسفت وهو ؛ لجأ مولعم باتك

 ممأ عيش ) هلوق ۰ انيتأت اله امزاجم م انيتأت امول ١ هلوق ىف ةديبع وبأ لاق ( اذينأت اله امول ) هلوق . تقؤم

 ءاياوالاو ‹ ةعيش اهتدحاو نيلوالا مما ىأ € نيلوالا عيش إل هلوق ىف ةديبع وأ لاق ( عيش اضيا ءايلوالاو

 الرا دقلو ا هلوق ىف شابع نا نع ةحاط نآ نب ىلع قيرط نم یراطلا یورو . عیش مهل لاقب یآ عيش اضِإ ١

 لاقو ) هلوق . ةعبش اضيأ لجرلا ءایل وال لاقيو . ىرطلا لاق . نيلوالا ممأ : لوقی ( نيل والا عيش ىف كلبق نم

 هلصو دقو « دوه ةروس ىف یه او ةروسلا هذه نم تسياو « انه اهدروأ اذنك ( نیعرسم نوعر سابع نبا

 نه طول ةصق ىف هحرش مدقن (نيرظانال نيم وتل ) هلوق . سابع نبا نع ةحلط نأ نب ىلع قيرط نم متاح نآ نا

 م وأف رذ ىبأل اذک ( تيشغ تركس ) هلوق . اضيأ رذ یا هلبق ىذلاو اذه طقس : ( هیبنت ) . ءايينألا ثيداحأ
 (۱) ةوجوم مث لمم وهو « ةديبع یا لوق ۱ 9 « سابع نا ريسفت نم هنأ مو هريغو « دهاجمب ریست نم هنأ

 انراصبأ ىثغ هانعمو : لاق « بارشلا ركس نم ذوخأ موه : لوقي ناك هنأ ءالعلا نب ورمع نآ نغ ىرطلا رکذو

 لصالا شماه نم ها . تيشغ ىف ىأ ةمجعم م « ترکس ىف ىأ ةلمبع ( ) ١
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 . تر : لاق ةداتق قيرط نمو . تدس لاق ان راصبآ تركس هلوق كاحضلاو دهاجي قیرط نمو . ركسلا لثم

  ناتروهشم نان ءارق امهو , یهنا تره فيفختلابو تددس ديدغتلاب تر کس : لاق ةداتق نع رخآ هجو نمو

 كرممل) هلوق . لعافل اهانب نکل 3 فيفا اب یرهرلا نغر ¢ ففختلاب 6 لار a ناو ¢ دورمجا در دل اب اما رقف

 دماج لاق نوظفاحل هل انإو ) هلوق ٠ هح رش ناو روذلاو نام لا ف مه ىأ سو ¢ عيضتبل ايه تف اذک ( ثشعل

 لزانم اجور ( هلوق ۲ حیحصلا خس صضعل ف وهو هع حیج : ىنأ نا قرط نم و « رذنلا نا هلصو ) اندنع

 رذ یآ غل تبث اذک ( بوبصملا نونسلاو « يختم لا نيطلا وهو ةأمح ةعامج أح « حفالم حقاول « رمقلاو سمشلا
 ةصق ىف لوالا حرش مدقت ( رخآ رب اد ۰ فن ال لجرت ال ) هلو < قالا هدب یف هحرش عم مدقت دقو هل طقسو

 لك مامالا « نايم مامابأ ( هلوق ٠ انه رذ یال طقسو : ءاردنألا ثدداحأ نم طول ةصق ف ىلا ۱ حرشو ھارا

 تمدقت دقو < ةديبع نآ ريسفت وه )کاملا ةحيصلا ) هل ٠ ةديبع یا ريسفت وه ( تيددهأو هب .هب تممتئا ام

 هایت الا ث تیداحآ نم طول ة هصق ف هيلأ ةراشالا

 ( نيبم باهش هتبتاف ممسلا قرتسا نم الإ )اب - ١
 "بلا دي غیره ی فأن نع ةمر کحع نعور رم نع نایفس انثدح نا رلبع نب لع اش ص۱

 « ناونص ىلع ةلّسلاكهلوقل ناضخ اهتنجأب "هکشاللا بر ءامسلا ىف ألا هقا 'ىذف اذإ » لاق هيك
 نر 1 0 5
 ىذلا اولاق ؟ مکشر لاق اذام : اولاق ممولق نع عزا اذان . كلذ مماذفني ناوفص : هريغ لاقو . ىلع لاق

 فو را یرف دعاو ادا عمسلا وقرتسمو « عمسلا وق رتسم اهعمسيف . ريبكلا “علا وهو ؛ "قلا : لاق

 نأ لبق عمتسلا باهشلا كردأ امبرف « ضعب قوف امضعب اهبصن « یا مدي عباصأ نيب جرفو هدیب نايفس

 "یح « هنم لفسآ وه یذلا ىلإ « ہیلی یذلا ىلإ ام "یرب یتح 46 2 ا رو . هقرحیف « هبحاص ىلإ اهم يري
 ام اپعم بذکسیف « رجالا م ١ ىلع "قلف ضرألا ل و : نایفس لات امم رو - ضرألا ىلإ اهوقاي

 تعم ىلا ةا ؟اقح هاندجوف اذكو اذکن وکی اذكو اذك موب انريخمأ 1 : نواوت یک

 نا ىضف اذإ » 2 ريره ىلأ نع هی رکع نع ورم انث دح *نایفس انثکدح هل دبع نب ىلع ان لح . « ءامسلا نم

 یضف اذإ » لاف 2 رره وبأ ازثدح ةمركع تەم ورم لاق لاقف 0 انثدح و . « نهاکسلاو » دازو « مالا

 ةريره ابآ تمم لاق ةمركع “تمم لاق ارع تعم تنأأ : نايفسل تلق . هرحاسلا مف ىلع » لاقو « مالا نا

 3 عنف » أرق هنأ ”همفريو ةريره ی نع ةمركع نع ورم نع كنع ىور ناسنا "نإ : نایفسا تلق. مهل : لاق

 انتءارق یهو ۽ نایفس لاق . الل مأ اذكه هعمس یردآ الف رم أرق اذکه : نایفس لاق

 [ ۷4۸۱ « 1۸۰۰ : ىف هظرظ - 4۷۰۱ ثيدحلا ]

 « عمسلا قرتسم ةصق يف ةررره نأ ثيدح هيف رکذ ( نيبم بارش هعبنأف ممسلا قوتسا,نم الا هلوق باب ) هل



 ٩۷۰ ب ۷۰۱ ثيدحلا
 و ا دم ۳۸۱

 ف ةءارفلا فالتخا همش رکذو 2 ةعبمج ىف عامسل ابو كثيدحتلاب هيف أاحرصم هنیع) دانسالاب هقاس مش اینم هلوآ هدروأ

 نا ديحوتلا باتک فو بطلا رخاوأ ىف ه ماملالا ىتأيو أبس ةروس ريسفت ىف هحرش ىقأيسو ( میواق نع عزف )

 ) نيلسرملا رجلا افا "بذکدتاو 3 ساب س ۲

 ا دبع نع رانيد ی نا رل ع نع "كلام ی دح لاق 0 انث لح رديلا ی مدارا اشم - ۲

 اونوكت نأ الإ موقلا ءال ود ىلع اولځد ال : رجحلا باحصال لاق رقم هللا لوسر نآ» امهنع هلا ىضر رم نبا
 « یهیاصآ ام لثم مکس نأ مهملع اواخدن الف نیک اب اونوكست مل ناف نك

 ىلع لوءدلا نع یہا ف ربع نا كثندح هيف رکذ ) نيلسرملا رجلا باصا پذک دقل و هلو باب ( هلو

 هل هجو الو : لاق

 ' عملا ثآرقلاو فاثلا نم امبس كاني دقاو) باإل ۳
 م نب صفح نه نم را دبع نب با نع ةبعش انثدح ردنغ ان دح راشب نب رج ی ۳ ۱ 2 9 يم ۳

 : لاقف تینا "2 « تیلص 'يّتح وهنا م « یاع دف یصا اناو ین یب ص ) لاق یا ن لیعس فأ نع ١ ۰ بو و 1 ۷ سم 1 9

 0 4 لرسرالو | وریحتسا اونم نيذلا ۳ ای هللا لقي 1 :لة . صا تنك : تاقف؟ “أ نأ كەنمام

 هترکدف جاريا لقبي يىللا بهذف ؟ دجسلا "نم جرغآ نأ لبق نآرفلا ىف ةروس مظعا كلعا الأ : لاق مث
 « هتيتوأ ىذلا غلا ”نآرقلاو ىناثملا مرسلا یه نیلام "پر هل دجلا : لاقف 01 : من 1

 لاق : لاق هنع هللا یفر ةريره ىنأ نع ی ربقاا دیعس ان دح بئذ ىلأ نا انثدح مدآ شرم - ۶
 ۱ 6 ملا ”نآرقلاو ىناثألا عيسلا یھ نآرةل ۳ > ی هللا لوسر

 رکذ ىف ىلعملا نب ديعس ىبأ تیدح هيف رکذ ( مبظعلا نآرقلاو ىناثملا نم اعیس كانينآدقل و ١ هلوق باب ) هلق
 ىه نآرقلا ما و ظغاب ارصتخم ةر ره نآ ثيدح رکذ ٠ احورشم ريسفالا لوأ ىف قبس دقو « باتكلا ةحناف
 ىف مد# دقو « ىناثملا عبسلاو باتکلا مأو نآرقلا ما هلل دما » هجولا اذه نم ىذهرتلا ةياود ىف « ىتاثملا عبسلا
 یا نع ىربقملا دعس نع رخآ هجو نم یراعللو , اذه نم ما هعفرو ةر ره یآ نع رخآ هجو نم ةحنافلا ريسفت
 یه لاق ؟ : نآرةلا مآ الإ ىعم نكي مل ناف :ةرب ره ال تلقف لاق . جادخلاك اف أرقي ال ىتلا ةمكرلا » هعفر ةرب ره
 ثيح نیریس نبا ىلع ذر ثيدحلا قو : ىباطخلا لاق « ىناثملا عبسلا یهو نآرقلا مآ یهو باتکلا مأ ىه « كبسح
 : لاق ؛ ظوفحا حوللا وه باتکلا مأ لوقيو « باتکلا ةحتاف ۱۸ لاقي ام او نآرقلا ما اهل لاقي ال ةعافلا نإ لاق
 عبسسلا ىه ) هلوق . همزن ابنك ةمدقتم اهنال ليقو « نآرقلا لصا اهنال نآرقلا ما ةمتافلا تيمسو « هلصأ ءیشلا ماو



 ريسفتلا پاتک 0 ۳۸۲

 هر دقت فوذجم 2 ريخ وأ فوذ# هربخ و أدتمم وهو <« نآرقلا مأ هلوق ىلع فواطعم وه (ميظعلا نآرفلاو ىناثملا

 الو , ميظعلا نآرقلا یه تسيل ةحتافلا نال , یاثلا عبسلا » هلوق ىلع افوطعم وه سیل و « اهادع ام ميظعلا نآرقلاو

 قیرط نم متاح ىبأ نا ريسفنا ف تدجو مث . هلك نآرقلا یه تسول اینک نآرقلا نم ابا اماع نآرقلا قالطإ زاج

 وه اذه نوكيف 6 هومتیطعآ ىذلا وه یا هومتيطعأ ىنذلا ميظعلا نآرقلاو » ظفاب نکا هلثم ةراره ىبأ نع یرخآ

 رع نع داز « باتكلا ةحتاف ىتاثملا عیسلا د لاق ىلع نع م رمع نع نيديج نيدانساب ىرطلا ىور دقو . را

 لاق م ةحافلا أرق هنأ سايع نبا نع نسح دائسابو « هلم دوعسم نبا نع مطقنم دانسابو « ةعكر لک یف ی 0

 قيرط نمو « ةعباسلا ةبألا ميحرلا نمحرلا هللا مسب و « باتکلا ةحتاف ىه : لاق < یناثا نم اعبس كانينآ دفلو 2

 نآ نم سنأ نب عيبرلا نع ىزارلا رفعج ىبأ قيرط نمو . باتکلا ةحتاف یه ىتاثملا عبسلا : نيعباتلا نم ةعامج

 هذه تازئأ دقل : لاق « لاوطلا عبسلا اهنإ نولوقي مهنا : عيبرلل تلق . باتکلا ةحناف یاثلا عبسلا : لاق ةيلاعلا

 یاسالا هدئرمأ دقو < لاوطلا عیسلا ف روپشم رشا لزق وه هلآ راشأ ىذلا ١ذهو 5 ہی لاوطلا نم لو امو بالا

 ةدئاملاو ءاسنلاو نارع لآو ةرقبلا : یربطلل ظفا قو « ىوق دانساب اضيأ سابع نا نع کام لاو یربطلاو

 دیعس و دهأج نع متاح یآ نا مع ةحروص ةءاور فو ۰ اتیساف ةعلاسلا رکذو : یوارلا لاو ¢ فارعالاو ماعث الاو

 نع هلثمو  صقلا نوف ىنثت : لاق ؟ ىناثملا ام هل ليق : دازو « فیکلا اهنأ املا دنعو . سن وب اهنأ ريبج نبا

 هلوق ىف لاق میم ىنأ نب دايز نع فيضع قب رط نم اضيأ ىرطلا یورو ۰ روصأم نب ديعس نع ريبج نب ديعس

 حجدو ۰ هانالاو معنا ددعاو لائمالا برضاو رذنأو رشبو هناو رم لاق 4 یاثلا ند اعبس كانيتآ دقلو ۱

 اک بیک نب ىبأ ةمق ىف ةرب ره ىلأ ثيدح نم هقاس م“ . للي هللا لوسر نع هيف بیا ةحصل لوآلا لوقلا ىربطلا

 ةحناملا ريسمت ىف مدقت

 14 فا ال ) هنمو . اوفلح نذلا ( نيدستقلا) . ( نيف نآرقلا اوج نيذلا ) هلوت اپ - ج

 ۰ نعنع ت ت رو ی هوز © تک "3

 اوفلاح اومساقت : دهام لاقو “هل افا و اش فلح 4 امهمساوق 2 .ِ مسقال رفت و ¢ شا ىأ

4V6ابع نا نع رايح نب ذيدس نع رس وأ ريا میشه أذن لح ميهاربإ ی توق اشم هس 
 س

 هضعبب اونمآف «هازجآ هوء رج « باتکسلا لأ م : لاق (نيضع نآرفل اواَمَج) نذلا » امهنء هللا ىضر

 « هرب او رفکو

 62 اع نا يفر سابع نا نع 2 "نایبط نآ نع شعالا نع ى ù هللا كيب قاض 7 عاب 5

 كاحضلا قررط نم ىريطلا ىورف « وضع عج ( نيضعء ) نإ ليق ( نيضع نآرقلا اولعج نيذلا باب هلو

 ةبضع اباصأو ةضع عج ى ليقو « روزا ءاضعأك ءاضعأ هواعج ىأ €( نيضع نآرقلا اواعج ) هلوق ىف لاق

 یورو « نبرك ةرکو نيربو ةرب لثم نيضع ىلع فذ | دعب تعجو ةبفش اباصأو ةفشلا نم تفذح اک ءاملا تفذغل



 ۳۸۳ ۰۳۷۰۵-۷۰۹ ثيدجلا

 لوقت « شيرة ناساب رحسلا هضعلا : لاق ةمرکع قورط نمو . هوت و هوهضع نيضع : لاق ةداتق قیرط نم ىرطلا

 : هظفل و كاحضلا لوق لثم ءاطع قيرط نم اضیا متاح ىبأ نبا یورو . متاح ىبأ نبا هجرخآ ٠ ةبضاعلا ةرحاسلل
 دهاجم قيرط نمو . نيضءلا كلذف « نهاك رخآ لاقو نوجم رخآ لاقو رحاس مب لاةف ‹ ءاضعأ نآرقلا اوضع

 دمع ركذ : اولاقف ةب اوءزمتساو نآرقلا اومسق : لاق یدسلا قيرط نمو . نيلوالا ريطاسأ اولاقو : دازو هلثم

 انآ رخآ لاقو لذا بحاص انأ رخآ لاقو ضوعبلا بحاص انآ مهضعب لاقف « توبكتعلاو لْثلاو بابذلاو ضوعبلا

 ثراحلاو لئاو نب ىصاعلاو بلطملا ن دوسالاو ثوغي دبع نب دوسالا : ةسخ نوثزوتسملاناكو « تویکتملا بحاص

 هلثم سفأ نب عیبرلا قيرط نمو < هلثم نیئزمتسلا دغ ىف هريغو ةمرکع نیرط نمو . ةريغملا نب دیلولاو سيق نبا
 مش اشنا مآ ىأ مقا ال هنمو , اوفلح نيذلا نيمسآةملا ) هلق . ةدحاو ةليل ىف مهكاله ةيفيك نایب دازو

 فلل ا ىنمب مسقلا نم نيمستمملا لمج اذكه تلق ( اوفلاحت اوساقت : دهاج لافو « هل افلح ملو ام فلح امهم اتو

 ةفص وه ( اوامج نذلا إل هلوقو « هيلع لدب مالكلا قایسو « هريغو ىربطلا مزج هبو ةمسقلا نم هنأ فورعملاو

 وبأ اضيأ لاقو « ام فاح ءابمساقو : ةديبع وبأ لاقو . هوقرفو هومسق مآ دا رملا نأ انركذ دقو « نیمستقمل

 هوضع هوفرف ىأ نيضء هلوقو : لاق ءاوقرفو اومسنقا نذلا نيمستقملا نم : همالک لق: فملا شکب ىذلا ةدسع

 یآ « كلذک سيلف ءجلا مسقأ ال هنمود هلوق امأو « قرفلاب ىأ « یضعلاب هللا نيد سيلو » ةيژر لاق . ءاضعأ
 وبأ لاقو . قلا نم نيمستقملا نأ نم هداتخا ام ىلع ءانب كلذ لاق ماو « مسقلا نم وه لب ماستفالا نم وه سياف

 ةدئاز ليقف « ال » ىف نوبرعملا فاتخاو . ةمايقلا مويب مآ امزاجب : < ةمايقلا مويب مآ ال إل لوق ىف ةديبع

 مالكا اك هلك نآرقلا نأب بيجأو « مالكلا ءانثآ ىف الإ دازعال اهنأب بقعتو « ةديبع ىبأ مالک ريشي اذه لاو

 امو اذکب لب اذكب مسقأال ىنعملاو فوذح اهباوجو اهباب لع نا ليقو « فوذع ءیش باوجوه لیقو « دحا وا

 اوقفتاو « ديك أتلا مال ليقو ملا مال ىه ليقف ماللا ف فلتخاو « ريثك نبا نع ةءاود ىبف فلأ ديغب مسقأل ةءارق
 فحصملا مسرل اعابنا ( دلبا اذهب مقاال ) ف اهتابثإ لعو € سفللاب مسقاالو إل اهدمب یلا ىف فل الا تابث] ىلع

 هلوق ىف هنع حیعت يآ نبا قیرط نم ینابرفلا هجرخآ دقو « لاق اكو رف اوفلاحت اوساقت دام لوق امآ و . كلذ ىف
 نيمستقملا ىف لغد ال انآ اذهو ءاعيمجا وک-اه ىتح هيلا اولص, ملف کاله ص اوفل اح لاق 4 هللاب اومساقت | ولاق)

 كاله لع اومساقت نيذلا اص موق « نيمستقملا و هلوقب دارملا نأ هنع ىور ىربطلا ناف « ملأ نب ديز ىأد ىلع الإ
 دقو « ةملكلا هذه ريسفت ىف ىنعي ( نيضع نآرقلا اولمج نيذلا سابع نبا نع ) هلق . كلذ ىلع دمتعا فنصملا لعلف

 دوهلا » لاقف ةيناثلا ةباورلا ىف هرسف ( باتكلا لهأ م ) هلوق . بابلا لوأ اهقاقتشا لصا ىف ليق ام تركذ .

 ةءاورلا ىف هلۇۋ ء ضعبب اورةكو ضعبب اونمآ » لاقف ةيناثلا ةیاورلا ىف هرسف « ءازجأ هوءزج د هلوقو « یراصتلاو

 یوس سايع نبا نع ىراخبلا ىف هل سیل و « بدنچ نب نيصح وه ةدحوم مث ةمجعع ( نایبظ ىبأ نع ) ةيناثلا
 ثيدحلا اذه

 توملا : نيقبلا لاس لاق ( نیقیل كينأي 'ىتح كبر "نما و) باپ - ه
 ديبمح نب دبعو ناب رفا هلصو ( تولل نيقيلا : ماس لاق ( نيقيلا كيتي ىتح كبر دبعاو ) هلوق باب ) هلوق

 ةداتفو دهاجم نع قرط نم ىربطلا هجرخأو < اذهب دعجلا ىبأ نب لاس نع نم رلا دبع نب قراط قررط نم اههريغو



 ريسفتلا باتك - ۵ ۳۸

 فالو « نية هءأج دّقف وه مو نوءظم نب ناهثع ةصق ىف ءالملا مأ ثيدح كاذإ ىرطلا دوشتساو « هلثم امهریغو

 اذه انه جر 1 هن وک ىراخيلا ىلع حارشلا ضعب ضرتءا دقو ‹ احورشم زان لا ىف مدقت دقو « ريخلا هل وجرآل

 , كلذ یراخیلا مزلب ال : تاق . توملا ءاعسآ نم سيل نيقيلا نالو لاق ؛ اذه نم قيلأ هركذ ناك: لاقو ثيدحلا
 « ثيدحلا « هسرف نانعب كسم لجر هب سانلا شاع ام ريخ » هعفر ةربره نآ نع ةجعإ ثردح یاسفلا جرخآ دقو

 هيف كشر ال تواا نال « زاجم توملا ىلع نیقءلا قالطاو 14 نيقيلا أ ىت> ندلا مویب بنکن
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 لحفلا ةروس -- 5

 لثم قیضو قيض ىمأ لاقب 4 قبض ىف ) . ( نيمالا حورلا هب لز إل . ليربج : ( سدقلا عود )

 ناکم اهماع رعوتبال اللذ كبر لبس . أيبثت . (هلالظ أيفتث ) سابع نبا لاق . تّیمو تيمو نيلو نيلو نيكو نَه

 ن دم :(ن وطرف: إل .انکت )ی دهام لاقو . مهفالتخا : ( مهباقن ىف ) سابع نا لاقو . هنكلس

 "نآ كلذو رخ و مدقم اذه : 4 مچ را ناطیشلا نم ناب ذعتساف نآ رقلا تأرق اذاف 3 رفا لاو

 ٠ هتيحان ( هتک اش ال نور . i) 0 ر) سابع نبا لاقو . هللا ماصتعالا اهانعمو « ةءارقلا لبق ةذامتسالا

 .(قشب ر) . ةادلاب ( نوح رسو إل « ىثملاب ( نو رتل هب تافدت.| ام : ء تذلا . نايبلا : € لیبسلا لصق

 14 مامن الا ر . مسا كلذكو « ركذتو كؤ یهو € ةربمل ماعنالا ) . صقنت ناو ىلع ر . ةقشلا ین

 لیبارس و امأو 6 را مکیفت ) صق € ليارسإل لامحأو لمح لثم نكاهدحأو (انانك أ ) . معنلا ةعاج

 : (ةدتح ل سابع نبا لاق . لد وهف ”حصي مل ءیش لك ( مکنیب الخد ل عور دلا اهناف € مكسأب مکسیقن

 ةفدص نع ةنييع نبا لاقو ٠ هلا لحأ ام ٠ نسحلا قزارلاو . اهنرع نم مرح ام : (رکسلا ). لجرلا لَو نم

 ريخلا 00 ةم الا ۰ ةوهسم نا لاقو ۰ هو از تمر ا اذإ تناک هاقرخ یه( اماكنأ 3

 « دوعسم نب هللا ديع نع تاقث هلاجر دانساب اح ىبأ نا هجرخأف لبربج سدقلا حور هلوق امأ ) نيمالا حورلا

 . دحاو ريغو ةدربع وآ ە مزج اذکو « لیرج سدقلا حور : لاق یشرقلا بعك نب دم قب رط ند یربطلآ یورو

 راشأ هند و « اقافتا ليربج هب داراا ناف « ليواتلا اذه ةحصل ًاداهشتسا هركذف « نیما حورلا هب لزت » هلوق امآ و

 يآ نبا هجرخأ 6 یولا هب ی یهبم ناک ىذلا مسالا سدقلا حور : لاق سابع نا نع كاميضلا هاور امدر ىلإ

 ةحلط ىلأ نب ىلع قيرط نم یربطلا هلصو ( میفالتخا ىف مهياق: ىف : سابع نبا لاقو ) هلق . فيعض هدانسإو متاح

 وه ( افکت ديم : دهاجب لاقو ) هلق مرافسأ ىف لوقي 6 مهلقت ىف « ةداثق نع ديعس قدراء نهو « هلثم هنع

 حیجت نآ نا قيرط نم ىبابرفلا هلصو دقو . فاكلا نوكسو هلوأ ماب ليقو « زومبم ءافلا ديدشتو فاكل اب

 یورو . بلقت أفكن ینعمو « مكب أفكت : لاق < مب ديم نأ ىتاور ضرآلا ىف قاأ و ) هلوق ىف دهاجم نع



 ۳۸۵ لحنلا روس

 س لا

 دنعوهو , لايجلا اف هللا ىسرأف لاق « تصق ضدالا هللا قاخ اذ : لاق افوقوم نسح دانساب ىلع ثدد> نم ىربطلا

 نع حر یآ نبا قیرط نم یربعلا هلصو ( نویسم نوطرفم ) هلو . عوف م شا ثردح نم ىذمرتلاو ںجآ

 نوطرفم : لاق ريبج نب دیعس قيرط نمو « نو.سذه : لاق < نوطرفم منا و رانا مه نأ مرج ال ا هلوق ىف دهاجب

 ةنأ ىلإ ةداتق بهذ : یریلعلا لاق . نولجعم : لاق ةدائق نع ديوس قرط نمو . امف نویسم راذلا قةركدرت ىأ

 ةءارق ىلع هلك اذهو : تأذ . <« ضوملا ىلع طرف TE وبا هود اذا انالف انط رفآ محلوق نم

 ءافلا حتفب عاقعقلا نب رفعج وبأ اهارقو « طارفالا نم وهو اهرسكب عفان امآرق و ءاهحتفو ءارلا فیفختب رورجلا

 صأو قيض سما لاقي قض ف ) هل « ةءاسالا ف نوفلابم بجاولا ءادأ ىف نورص2۰ ىأ ةروسكم ءارلا ديدشتو

 فیفختو هلوأ حتفب 6 قيض ىف كن الو ال ىلاعت هلوق ف ةديبع وبأ لاق (تيمو تيمو نیا و نيل و نيهو نيه لثم تمض

 ريدك نا أرقو . ىهتا قيض ردصم وپف هلوأ ترسک اذاف نيا و نيهو تيم تلق ام4فخ اذاف نبأ و نيو تيك قيض

 هضرتعأو . قرض سآ ىفىأ قيض نم ففخ حواف لبقو ؛ نیل ىلع ليقف « حتا اب نوقابلاو سل اپ لقلا فو انه

 هيف اذك ( ایت هلالظ أيفتت : سابع نبا لاق ) هلوق ۰ فذالا ىعدي الف فوصوملاب ةصاخ ريغ ةفصلا نأب ىنرافلا

 هاور ( هتنکلس ناكم اپباع رعوتي ال اللذ كبر لبس ) هل ٠ ةالصلا باتک ین هنایب مدقت دقو « ليمتت باوصلاو

 اش هللا اماذ ىأ لبسلا نم لاح الاذو ةلمهملا نيعلاب رعوتيو ءهلثم دهاج نع حيي ىبأ نبأ قب راع نم ىربطلا

 « ةعيطم ىأ < الاذ إل ىلاعت هلرق ىف ةداتق قبرط نمو ( الوثذ ضرالا مکا لعج إل یلامت لاق لولذ عج وهو

 تناقلا ) هلوق ۰ هب لومنم هنأ ىلع وأ ةيفرظلا ىلع لبس باصتناو « كاسا لعاف نم لاح اللذ هلوقف اذه ىلعو

 انه 4 مج رلا ناطيشلا نم هللاب فمتساف نآرقا تأرق اذاف يو هديغ لاقو) هلو ٠ ةروسلا رخآ ىف نايس ) عيطملا

 هريغ هررقو « هنيعب همالك اذه ناف « ةديبع وبأ ريخلاب دارملا ( ةءارقلا لبق ةداعتسالا نأ كلذو « رخؤمو مدقم

 ىأ ۰ راما هيف نکل هلصأ ىلع وه ليقو « ذعتساف ةءارقلا ف تذخا اذان ريدقتلاو « نيمالك- نيب ةلصو اذإ لاقف

 يأ نع لقنو « نيريس نبا ةنآلا رهاظب ذخأ دقو « لصاف ريغ نم دصقا دنع دج وب لعفلا نال ةءارةلا تدرأ اذإ

 هلو . یرهاظلا د واد لاق هو « ةءارقلا دعب نوذ.عتسي اوناكف تايزلا ةرمح بهذم وهو كلام نعو ةريره

 نوءيسأ سابع نبا لاقو ) هلوق . اضبأ ةديبع فآ لوق وه ( تاب ماصتعالا ) ةذاعتسالا ىنمم ىأ ( اهانعمو (

 هيف نوعرت : لات €( نوءيست همق رج هنمو ر ىلاعت هل وف ىف ساع نيا نع قوملا قي رام نم ىررطلا ىور (نوعرت

 سابع نبا یلوم ةءركع قيرط نءو « نوعرت ىأ نومیست : سابع نا نع ةحاط ىبأ نب ىلع قبرط نمو « کمامنا

 وه امنإو انه عقو اذک ( هتيحان هتلك اش ) هلوق . تعر ىه تماسو « اهتيءر لبالا تأ : ةدييع ون لاقو « هلثم

 املع مالکلا یانو تست لنت هه د یر نرخ ىأ ةياور ىف عقوو ٠ امف هداعأ دقو « اهيلت قلا ةروسلا ىف

 هللا ىلعو إل هلوذ ىف سابع نبا نع ةحاط ىبأ نب ىلع قيرط نم ىربطلا هلصو ( نایبلا لیبسلا دصق ) هِل . كانم

 هلق ٠ ىدملاو ةلالضلا نايب نايبلا : دازو هلم سابع نا نع وعلا قيرط نمو . نايبلا : لاق < ليبسلا دصق

 یریطلا یورو « كلذ ىوسام عفانمو اهراب وآ نم هن تآفدتسا ام .فدلا : ةديبع وأ لاق (هب تآفدتسا ام «فدلا )

 :.لاق دهاجم قیرام نمو . بايثلا : لاق © ءفد اف کل ) هلوت ىف سابع نیا نع ةحلط ىبأ نب ىلع قيراع نم

 ىف دهاجم نع حین ىبأ نبأ قيراط نم یربطلا هلصو ( صقنت فوخت ) هلو ۰ هلثم ةداتق قيرط نمو .جسنپ سابل

 ىرابلا حق + رف 4٩) - م



 ريسفتلا باتك < ٣۸٦

 « بحي لف كلذ نع لأس هنا ر۴ نع لوبجب هيف دانساب یورو . صقنت ىلع : لاق  فوخ ىلع مذخأي وأ إل هلوق

 لاق ؟ نالف لمف ام : لاقف ايبارعأ قاف لجر جرخت لاق « هللا یصاعم نم نوصقتپ ام لغ هنأ الإ ىرأ ام : ربع لاقف
 نم متاح ی نبا یورو . هل دبشي ام لذما ريثكىبأ رمش قو« هبيأف « رع ربخاف عجرف - هتصقنت ىأ - هتفوخت

 . فوالا نم لعفت فوختلا ليقو « مهلامعأ نم صقنت ىلع : لاق ( فرخ ىلع ) سابع یا نع كاحضاا قيرط

 « ىثعلاب یآ ( نورت نيح لاج اهف کلو لوق ىف ةديبع وبأ لاق ( ةادغل اب نوحرس و یثعلاب نور ) هلو

 ةعامج ماعف الا معنلا كلذکو « رکذنو ثنؤت یهو « ةربعا ماعنالا ) ىل . ةادغلاب ىأ ( نوحرست نحو )

 . ماعنالا ليقف « ثنأو ركذف : ( هنوطب ىف ام کیقدن ةربعل ماعفالا ىف کل ناو ) هلوق ىف ةديبع وأ لاق ( معنلا

 ناو ببسب هنم وه ام هنع ریخت مث ءىثلا ربظن برعلاو « ثنؤت و ركذت ىبف معنلا ىلع ىنمملا ليقو « ثنؤتو رکذت

 : رعاشلا لوقك هوررظي 1

 بيطأو ثالث نم لوا عبسالو ةثالث متأو ج انلئابق

 اذه : لاقي اع] : لاقو معنلا كثينأت ءارفلا رکناو . یجننآ لئابق ىأ « ثالث نم د لاق مث «ءامحأ ةثالث یا

 ۲ ابف نكسي لابجلا نم اناريغ : لاق ( انانكأ 2 هلوق ىف ةداتق نع ديعس قيرظ نم ىرطاا یورو « ةدع ىنأ

 ىورو . ( سفنألا ) ةقشم, ىأ ( قشب الإ هيغلاب اونوكت مل إل هلوق ىف ةديبع وبأ لاق ( ةقشملا ىنعي قشب ) هل
 نع ديءس قب رط نم و 6 e ةةعملا : لاق ( شفنالا قش الإ يؤ هلوق ىف دهاجب نع حجب ىبأ نبا قرط نم ىربطلا

 نب رفمج وبأ اهأرقو « قش نم نيشلا رسكب روبمجا أرق : ( هيبنت ) .سفن لا دمع الإ (سفنآلا قشب الإ ) ةدانق

 :دشأو« ىنممب امه : ةديبع وبأ لاق « ابحتفب عاقعقلا

 بوءذو ابةش .رم بصن وخأ هل اهسي#و ىعست لبا وذو

 یباذ هانعم رسك-ل ايف « فلتخم امهانعم : ءارفلا لاقو ۰ حتفلاو رسکلاب هتعمس : ةديبع نأ بحاص مرئالا لات
 صق ليبارس ) هلو لوألا دعاسل ريسفدلا لهأ مالكو 5 ىهتنا ةقشملا حتفلابو تناكام فصا لع تراص ىح

 امق ىأ ( حلا ميقت لييارس ) ىلاعت هلوق قدیم وبأ لاق ( عوردلا منا کسب كيقت ليبارس امأو « رحلا کی
 کیقت لیبارس ) یلامت هلوق ىف :داتق نع ديعس قيرط نم ىريطلا یورو . اءورد ىأ ( مكسأب مكيقت ليبارسو )
 حصل ل یش لک ۰ کب الخد) هلوق ۰ لر لوح نم عورد ۳ لاق (مسأب ق لیبارسو )ل ناتكلاو نطقلا لاق ( رم ا

 ليقو , ةنايخ اخد لاق ةداتق نع دمسس قيرط نم متاح یآ نبأ یورو. اضيأ ةديبع یآ لوق وه (لخد وهف

 كيوم قيزط ند ىرطلا هلصو ( لجرلا دلو نم ةد : سايع نإ لاقو ) هلوق , دنه سيل 'ءىثلا ف لعادلا لخدلا

 لوت سابء نبا نع هيفو . حیح هدانسو « دلولا دلوو دل ولا : لاق ( هدفحو نیب ) هلوق ىف ساب نا نع رج نبا

 ىبأ ن ىلع قيرط نم هجرخأ ثلاث لوق هنع هيقو : لجرلا ةأسما ونپ م : لات هنع قوملا قيرط نم هجرخأ رخآ

 ریخالا اذه جرخأو ۲ ناتخالا : لاو سابع نبا نع ةمركع قيرط نمو . رابصالا ةدملا : لاق ساب نا نع ةحلط

 ثيدح کاملا حصو  هلثم مریغو ريبج نب ديعسو ميهارباو ىحضلا ىبأ قيرط نمو ‹ حی دانساپ دوعسم نبأ نع



 نأ ٩۷۰۷ ثيدحلا

 . كدفح دقف كناعأ نم : لاق هنع ةزمح ىبأ قيرط نم یربطلا هجرخأ سابع نبا نع عبار لوق هيقو . دومسم نا

 لهأ نم كناعأ نمو « نينبلا ونبو نونبلا ةدفحا : لاق نسحلا قيرط نمو . مادخلا ةدفحلا: لات ةمرکم قب رط نمو

 وطخلا ةكرادم دفحلا لصأو . ىربطلا كلذ لإ راشأو 0 عمت جت هبو « لاوقالا عمجأ اذهو . كدفح دقف مداخ وأ

 نسللا قززااو « ابترم نم مرحام رکسلا) هلوق . كلذ صخشلا ةمدخ ىف ىعسي نم ىلع قلطأف « ىثملا ىف عارسالاو

 دواد ىبأ دنع وهو « حح هدانساو هلثم سابع نبا نع نايفس نب ورمع قيرط نم دیناسأب ىزاطاا هلصو (لح ام

 قیرط نمو . مارحلا ركسلاو « لالحلا نسل قزرلا : لاق هنع ريبج نب ديعس قبرط نمو < کاملا هح و « خسانلا ىف

 . :ةداتق قيرط نمو . ةيكملحنلا ةدوس نآل كلذكوهو « را ميرح لبق ناك كلذ نأ دازو هلثم دهاجمو ريبج نب ديعس

 5 طبنلا حنصت ىذلا اذه وهأ € اركس هنم نوذختت  هلوق ىف هل ليقو ىعشلا قيرط نمو . مجاعألا رخ ركسلا

 رتهتناو لوقلا اذه ىربطلا راتخاو : بنعلاو را نسحلا قزرلاو « بيبزلا عيقن ركسلا اعاو « رخ اذه ءال : لاق

 متاح ىنأ نبا هلصو ( هتضقن اهنزغ تمر اذإ تناك ءاقرخ یه € اثاكنأ ر ةفدص نع ةنييع نبا لو ) هلوق ٠ هل

 م تناك : لاق یدساا نع ةقدص نع ةنيبع نا نع امهالك ىديجلا قيرط نم ىربطلاو « ادعا رمع نا نع هبآ نع

 ةانم ديذ نب دعس نب بمک نب ىرمع تنب ةطير اهمسا نأ « لئاقم ريسفت » فو . هلثم رکذف « ءاقرخ ىمست ةأرما
 ررغ »ىو . ةرم نب م نإ دعس تنب اهتأو « ىعق نب ىزعلا دبع نب دسأ ةدلاو اہآ ىرذالبلا دنعو « نبأ

 نع فكتال اهبأد اذه كلذ ضقنب نهرمأت مث راهلا فصن ىلإ ةادغلا نم امداوجو یه لزغت تناكابنأ « نايبتلا

 « روكذملا ةقدص ةياور لثم ریثک نب هللا دبع نع جرج نبا قيرط نم ىريطلا یورو ٠ تلزغ ام قبت الو لزغلا

 فيعض دائساب هبودم نبا یورو . هدرع ثكن نمل ىلاعت هللا هبرض لثم وه : لاق ةداتق نع ديعس قيرط نمو

 لاجر ىف هرکذ نم رأ مل اذه ةقدصو . لأ هاو « بطلا بات کیف اهركذ ىنألا رفز مآ ىف تلزت اهنأ سابع نبأ نع

 ن, نايفس نع یورب وهو « ىراخبلا خيش ىزورملا لضفلا نبا وه اذه ةقدص لاقف یامرکلا مدقأ دقو « ىراخبلا

 نبا ريسفت نم هانچرخا ام هيلع درلا ف نیکی و « كلذ نم هاعدا امف هل فلس الو < نايس هنع یور انهو < ةنیمع

 باح الو یدسلا كردأ ام یزورلا لضفلا نب ةقدص ناف « ىدسلا نع اذه ةقدص ةياور نم متاح نأ ناو مرچ

 تيأر نأ ىلا « ةءاور هنع ةنييع نال نآل زاومالا ىضاق نارع ىبأ نا وه اذه ةقدص نأ نظأ تنکو . ىدسلا

 نابح نبا هركذ اذكو « ةئييع نبا هنع ىور هلوق یدسلا نع ىور « لیذما وآ ةقدص « ىراخبلا خيرات » ی

 بحاص ءیراقلا یک نب هللا دبع نب ةقدص : لاق نکل هيبأ نع متاح ىلأ نا اکو ؛ ةدايز ريغ نم « تاقثلا » ىف

 ناف هلاجر ىف فئص نم ىلع كردتسيف , اقيلعت یراخبلا لاجر نم هنأ حضوو « نارمع ىنأ نبا ريغ هتأ ررظق , دهاجب

 ىبايرفلا هلصو ( عيطملا تناقلاو ؛ ريخلا للعم ةمآلا : دوعسم نبا لو ) هلوق ۰ مع هللاو « هولفغأ حيا

 لاق دوعسم نب هللا دبع نع قورسم نع ىعشلا قب رط نم مهلك ماحلاو « ظعاوملا » ىف هللا دیبع وبأو قازرلا ديعو

 نع لئسف « هلل اتناق ةمآ ناك اذأمم نإ : دومسم نا لاقف ( هلل اتئاق ةمأ ناك ميهاربإ نإ ال ةيآلا هذه هدنع ترقد

 « هلوسرو هللا عيطي ىذلا تناقلاو يلا سانلا لعي یذلا ةمالا ؟ ةمالا ام نورد له : لاقف كلذ

 < رمد لذرأ ىلإ درب نم کنو )اپ - ١

 سنأ نع بوش نع روعألا هللا دبع وبأ 'ىمو» نب ن وراه انثدح ليعامس] نب یسوم اشو - ۰۷



 ريسفتلا بانک - ۵ ۱ ۳۸۸

 « رمألا لذرأو « لّسکسلاو « لخبلا نم كب "دو : وعدم ناك يب للا لوسر "نا » هنع هللا یضر كلام نا
 < تالو ایا ةتفو « لاج لا ةنتفو «ربقلا باذعو

 كلذ نم ةذاعتسالاب ءاعدلا ف سنأ ثيدح هيف ركذ ( رمعلا لذرأ ىلإ درب نم کنمو : ىلاعت هلوق باب ) هلوق

 یورو « نيتدحوهو نیتلمبع باحبحلا نا وه سنأ نع یوارلا بيعشو « تاوعدلا یف هحرش قأیسو ؛ هريغو
 ةنس ةئام هنأ سنآ ثردح نم هب ود ص قا رو ٠ فرخلا وه رممعلا لذرأ : لاق ىدسلا قب رط نم متاح نآ نبا

 ليئارسإ یب روس ۷

 دیزب نب نمح را دبع تعم لاق قاحسإ ىلأ نع ةبعش انث دج مدآ شو - 4/0 تبساپ - ١
 ره 0 لوألا رقاتءلا نم ا م و فمكلاو لیئارسا ىنب ىف لاق هنع نا یر دومعسم نا تعم » لاق

 و رم ل و و و 2 4
 تكر ىأ كنس تضغا : ه ريغ لاقو . نوژرپم : سابع نبا لاق ( م“ وءر كياإ نوضننیسف . «یدالت نم

 ۱ [ ٤٩۹٤و 2۷۳۹ : ىف هانرط - ۷۰۸ ثيدحلا ]

 ا ( هلوق . دذ بل ةلمسبلا تنبأ ( ميحرلا نمحرلا هللا مسب  ليئارس] ىنب ةدوس ) هلوق
 ام لک رھ وأ وأ . مدقلا وهو قيتع عمج ةانثملا فيفختو ةلمرملا 2 (قاتعلا نم نبن] : : ميمو فیکلاو ليئارسإ ینب

 لوألا هلوقو , نراف نب نيسحلا وبأ مزج لوالابو, ثيدحلا اذه ىف ةعاج مرج ىناثلابو « ةدوجلا ىف ةياغلا غلب

 وهو كلما مدق دالتلاو « ام دق ظفح ام ىأ ماللا فيفضو ةانثلا سكب « ىدالت نم نه ه هوقو . وأولا فيفختب
 رابخأو ص مةلا نم نجف ال ال نم ناو « نآرقلا نم لمت ام لوأ نم نبنآ دوعس# نا دامو « فراطلا فالخ

 كيلا نوضغنپسف ) هلوق . ىلاعت هللا ءاش نأ قالا اذه نم متأب نآرقلا لئاضف ىف ثيدحلا ىتأيسو < ممالاو ءاییت الا

 قوعلا قيرط نمو « سابع نا نع ةحاط ىنأ نب ىلع قيرط نم ىربطلا هلو ( نوزوم : سابع نبا لاق « مهسوءر

 ديعس قيرط نهو < هو سابع نبا نع ءاطع نع جرج نبأ قيرط نمو « ها سا ام وکر : لاق سابع نا نع

 ( مپسوءد كيلا نوضغنبسف ) هلوق ىف ةديبع وبأأ لاق ( تكرحت ىأ كنس تضفن هديغ لاقو ) لوق . هلثم ةداتق نع

 نوکرح ممآ دارلا : ةييتف نا لاتو . ابلمأ نم تعفتراو تکر ع یآ هند تضغن لاش < ءازوسا امن وکر ىأ

 نوکرح : لاو 4 نو ذغئيسف هلوق ىف بمک نب دمت قیرط نم روصنم نب دیعس یورو < اد اعیقا ممسر.د

 یفق و م : هوجو ىلع ءاضقلاو ۰ نوذسةيس ا مهانريخأ ”لوئارسإ ی ىلإ انتضر اپ ج

 : 4 تاواس میس "نهاضتف ) قلتا هنمو ۰ ) !pe یە كبر "نإ ۱ کا هزم ز ۰ كبر 8 14 كبر

 : ( قح . اريح اسك : ( اريمع). ادا امر اورّمدي : (او رييأو را . هدم رفت نم ( اريفن إل . نهقاخ

 ىنعب تئاطخ . ملا نم هردص» حوتفم ًاطلناو « تئط نم مسا وهو اإ € ا - یا: (اروسیم )نحو

 ) انقر 2 ۰ نوجانتب یاو ا مهةصوأ تيجان نم ردهم 4 ۳ م داور , مطقت : ) قرض ۰ تأطخ أ



 ۳۸۹ ۱ لیئارسا ىب ةروس

 بحاص لثم « لجار اهدحاو اجرا : ( لْجرلا) و . ناسرفلا : ( تایم ) فذتسا ( ززفتساو ١) ًاماطح

 ف ميرلا هب ىمر اماضيأ بصالاو . فصادلا حيرلا : ( ابعاح ) . رنو رجاتو «بشصو

 ءابصحلا نم قتشُم بصحلاو . بهذ ضرألا ىف بصح :لاقيو « |مبصح وهر موج ىف هب یر( مهج

 الف كتتحا لاقي « ممنلصأتسال : € نکنتخال ) . تاراتو ةريت ”هتعامجو « ةرم : © ةراث ر) . ةراجحلاو

 . ةحح رہف نآرفلا ىف 4 ناطلس 1 لک : سابع "نا لاق . هلت : 1 هرباط 2 . ءاصقتسا : مع نم نالذ دبع ام

 ًادحأ فلاح مل لا نم "لو و

 هنمو « مآ ( كبر ىضق ) : هوجو ىلع ءاضقلاو « نودسفیس مآ مان ربخآ ليئارسإ ینب لا انيضقو) هلوق

 انيضقو ل هلوق ىف ةديبع وبأ لاق ( نبقلخ (تاوامس عبس نهاضقف { قاخا هئمو. ( مهيب ىضقي كبر نآ) محلا

 ىأ < مهني یضقی كبر نإ  هلوق قو « ما ىأ 6 كبر ىضقو ) هلوق فور« مانريخأ ىأ < ليئارسإ ىب ىلإ

 ءاضقلا ظفل اهب دري ىلا هوجولا ضءب ةديبع وبأ نيب دقو . نوقلخ ىأ € تاوامس عبس نهاضقفإل هلوت فو . كمي

 ( ىق ةظفل : لاقف « رئاظنلاو هوجولا باتك» ىف یروب اسينلا دمحأ نب ليعاما ایعوتساو « اتم اريثك لفغأو

 < امم ىضق اذإ ) سالاو ( مككسانم میضق اذا )) غارفلا : امجو رشع ةسمخ ىلع تءاج زيزملا باتکلا ىف

 € الوعفم ناكل أ هللا ىضقيل ) ىضملاو ( مكنيبو ییہ مالا ىضقل ) لصفااو < هبحن ىضق نم مهف إل لجالاو

 مالعإلاو ( اهاضق بوقعي سفن ىف ) ماربإلاو ( ىآلا ىضق ۱! إل بوجولاو ( مبلجأ مهلا ىضقل ) كالفاو

 يلع ىنعقف ینوم هزکوف) تولآ و (مب) الإ اودبعت ال نأ كبر یضفو ةيصولاو (ليئارسإ ىب ىلإ انیضقو)
 اقح ىتمي (هرمأ ام ضقی ان الك ) لمفلاو (تاوامس عبس نهاضقف) قلخلاو ( تولا هيلع انيضق الف إل لوزنلاو

 اسم ناكوإل هل وقك ظومحا حوللا ىف بوتکلا ردقلا هريغ ركذو . (سألا ىسوم ىلإ انيضق ذإ) دبعلاو ء لعفي مل

 تئافك ءافولا و باذعلا مه بجو ىأ م مالا ىضق ذا ) بوجولاو ( ضاق تنأ ام ضقاف  لعفلاو ( ايضقم

 درب هنأ لفغأو « لخادتم هجوالا هذه ضولو . یهنا ) كدعل نم دحأ نع یه ناو) ةءافكلاو (1)ندايعلا

 اذإ بتک ین و (هدنع ىمسم لجأو الجأ ىضق مث )مام الا نع و (ارطو اهنم ديز یضق الف ءاهتنالا ىنعمب

 ىنعمي ( اودبعت ال نأ كبر ىضق ) ريسفتو . هئيد یضق هنمو غارفلا ىع ركذام وهو ءادآلا ینعع و (اسآ ىضق

 نیا فحصم ىف یه لاق ةداتق قيرط نم اضيأ هجرخأو « ىربطلا هجرخأ بمک ن -ىلأ فحصم نه لوقنم یصو

 : لاقو « یحود د أرق هنأ كاحضلا قيرط نمو ىصوأو لاق یضقو هلوق ق دهاجم قيرط نمو « یعوو دومسم

 ةديبع وب أ لاق اك مالاب هريسفت امأو . هنم ءوركتتساو لاق ذك« یضقو تئرقف افق تراصف داصل اب واولا تقصلأ

 متاح ىبأ نبا یورو <« هلثم ةداتقو نسلا قیرط نمو « سابع نبا نع ةحلط بأ نب ىلع قیرط نم ىربطلا هلصوف

 ىلإ همجرم ءاضقلا : یرهزالا لاقو . كح ول ىنمي « ىضا ىضق ولو مآ هانعم : لاق ىروثلا نع ةرمت قي رط نم

 وأ متخ وأ هلع مكحأ ام لک : اضيأ یرهزالا لاقو . هيلا هلك كلذ نم درو ام در نكميو . همامتو ءىثلا عاطقنا

 رهاظ وه اک « ىضقي » ظفل ءدوب طقس هلعلو « خساألا ف اذك : قالوب ةوبط شاه ىف )١(



 ريسفتلا باتك - ۵ ۹۰

 مانلعآ ىأ (لیئارسا ىنب ىلا انیضقو ىلاعت هلوق ین لاقو . ىضق دقف ىضم وأ ذفنأ وأ محلا وأ بجو وأ لکا
 04 ليئارسإ یب ىلإ انيضق رو لامت هلوق ىف فرحلاب ىدعت اءلو « هسفنب یدعتب ءاضقلاو , یہا « امطاق ايلع

 نورفنپ نذلا : لاق  اريفن رثك أ ) هلوق ىف ةديبع وبآ لاق ( هعم رفني نم اريفن ) هلق . انیحوآ ىنعم هنمضتل .
 طابسأ قيرط نمو ؛ اددع یا( اريفن رثك أ کانلعجو ) هلوق ىف ةداتق نع ديعس قيرط نم ىربطلا یورو . هعم

 نم ىربطلا یورو . انيل ىأ (اروسيم الوق مه لقف  هلوف ىف ةديبع وب أ لاق نیل اروسيم) مو . هلثم ىدسلا نع

 ةدع مدع : لاق ةمركع قيرط نمو (۱) دمت ماعل ىأ ( اروسيم الرق مهل لقف إل هلوق ىف ىمختلا ميهار قيرط.

 ( اروسيم الوق مهل لقف ) ىلاعت هلوق ىف سابع نبا نع ىسوم یبا نب دم قيرط نم متاح ىنأ نبا یورو . ةنسح
 نوکس لوقت : نسحلاقيرط نهو . مويلا اندنع سیل و < ةماركو معن لوقت: لات ىدسلا قيرط نمو . ةدعلا : لاق

 ( تاطخأ ىم تئطخ مثإلا نم هردص» حوتفم أطخلاو , تئطخ نم مسا وهو ام أطخ ) هلوق . ىلاعت هقا ءاش نإ
 : رعاشلا لاق  ردصم وبف هتدحتف اذاف « تشطخ نم مسا وهو« اع] ىأ (ريبك اتطخ ناک ) هل وق ىف ةديبع وبأ لاق

 ىلام تکلمآ ام]و لع 2ىوصو یطخ امنإ ىئيعد

 ريغ ىلع تينذأ اذإ تأطخاو « ادع یبنذآ اذإ تشطخ برملا لوقتو « نال تاغ او كئلطخو : لاق مث

 : لاق < اًنطخ إل هلوق ىف دهام نع دنسآ مث .ةروهشملا یهو نوكس مث رسكب ىلا ةءارقلا ىربطلا راتخاو « دمع

 ىوف حتفلاب ةءارقلا امأو « كلذ نع اوهنف ًاطخال دع ىلع مدالوأ نولتمر اوناک بند ىلوأ اذهو : لاق < ةئيطخ

 لوقت  باوص ريغ ناک مهاتف نإ اهانعم نأب ىربطلا هيلا راشأ ینلا دامہتسالا نع اوباجأ دقو « ناوكذ نبا ةءارق

 تأطغخأ یعع تدطخ : ناق ثيح ىراخبلا هنف هعبث یذلا ةديبع نإ لوف امأو« بص م اذإ اط ءىلعخم أطخأ

 اريصح ) هلوق . بصي مل اذإ وأ دمعتي مل اذإ أطخأو « مثأ ینمع ءىطخ نأ ةغالا لهأ دنع فورعملا ناف « رظن هيفف

 انلمجو) هلوق ىف هنع ةحلط ىبأ نب ىلع قيرط نم رذاملا نبا هلصو « سابغ نبا ريسفت وهف اسبح امأ ( ارصحم اسبح
 ( عطقت قرخن ) هلوق . ارصحم: لاق < اريصح ) هلوق ىف ةديبع وبأ لاقو . اسبحم : لاق (اريصح نيرفاكلل منج
 تيجان نم ردصم « ىوحن مهذاو ) هلوق . عطقت نا : لاق ( ضدالا قرخت نا إل ىلاعت هل وق ىف ةديبع وبأ لاق
 وه ( ىوحين ممذاو كيلا نوممتسپ ذا إل هلوق ىف ةديبع وبأ لاقو « هيف اذك ( نوجانتب یءلاو « اهب ممفصوف

 . یهتنا نيجانتم عضوم ىف یوجن تءا+ . باذع مث مهلوقك « موقلا ام فصوف اهنم مسا وأ « تيجان ردصم

 ( اماطح اتار ) هلوق . لتفو لیتفک یجب حج وه وآ , یو ووذ مو ىأ فاضم فذح لع نوکی نأ لمتحو

 دهاجم نع حج ىنأ نبا قيرط نم يربطلا یورو « ةمطع اماظع یا اماطح یا < انافر إل هلوق ىف ةديبع وبأ لاق

 لاجرلاو لجرلاو ؛ ناسرفلا كلمخ « فختسا ززفتساو ) هز ٠ ابا : لاق € اتافرو اماظع انک اذیآ  هلوق ی

 ءدب ىف هحرش مدقتو « هصنپ ةديبع ىلأ مالک وه ( رجتو رجاتو بحو بحاص لثم « لجار اهدحاو ةلاجرلاو
 « فصاعلا خرلا ايصاح) هلو . لزتتسا لاق 4 ززفةساو ۱ هل وق ىف دهاجب قب رط نم متاح ىبأ نا یورو . قلخلا

 بهذ ضرالا ىف بصح لاقيو ؛ اصح مو منہج ىف ه ىرب منبج بصح هنمو « حيرلا هب ىرت ام اضيأ بصاخلاو
 مكيلع لسر و ) هل وق ىف ةديبع وبأ لاق « قلخلا ءدب نم راذلا ةفص ىف مدقت ( ةداجحلا ءابصحلا نم قتشم بصاحلاو

 افيرح هيف لعلو « خسنلا ىف اذك : قالوب ةعبط شءاه ىف ( ) ١



 ۳۹۱ 4۷٠١ - ۷۰۹ ثيدحلا

 ی ج
 «روثنم نطقلا فيدنك بصاحم» قدزرفلا لاق اضيأ ديلج لا نم بصاحلا نوكيو « بصحت اذصاع اعر ىأ (ابصاح

 فرع ديعس قيرط نم متاح ىبأ نبا یورو < . امتبصح دقف دانا ىف هتیقلآ ءىش لک ( مرج بصح و هلوق فو

 هلوق . ةراجحب مكيمري امار : لاق ىدسلا قبرط نمو ١ ءامسلا نم ةراجح لاق 4 ايصاخ يلع لسري رآ و لاق ةداتق

ةليع ىبأ مالكره ) تاراتو ریت هاو 6 ةمم ىأ ةرات
 ةانثلا یکی نا عمجاو هلوقو 6 اضرأ 

 حتفو ةيئاقوفلا

 هلو . یرخآ ةد لاق € ىرخأ ةرات 0 ىف ةداتق نع ةيعش قب زط نم متاح یآ نبأ یورو « ةيناحتلا ةانثملا

 ديعس یودو « قلخلا ءدب ىفهحرش مدقن (هاصقتسا لع نم نالف دنع ام نالف كنتحا لاقي « مهئلصأ تسأل نكئتحال)

 لاقو ) هلق . قانزلا هبش یمی لاق نیوتحال : لاق «نکنتحال) هل وق ىف دها ج نع حيجت ىبأ نبا قيرط نم روصنم نبا

 نبا نع ةمركع نع دانید نب وربع نع هريسفت ىف ةنييع نبا هلصو ( ةجح وبف نآرقلا ف ناطلس لك : سابع نا

 وبف نآرقلا ىف حدست لكو » دازو سابع نبا نع رخآ دانساب ینا رفلا هاورو < حیحصلا طرش لع اذهو « شابع

 مد ) هلوق ىف دهاجم نع حیجن با نبا قیرط نم ىربطلا یورو ( ادحأ فلاحي مل لذلا نم "لو ) هلوق ۰« ةالض

 ادحأ فلاح مل : لات  لذلا نم لو هل نکی

 ان لح ةسدنع انث لح حلاص نب هلمحأ ان دحو . ع سن وب انربخأ هللا دبع ان دح نادبع اشو - ۹

 ا ت 52 ۰

 را تفسخأ ول «ةرطفل كاده ىذلا ل جلا : لیربج لاق . نیلا نخ ءاسبماإ رظنف ء نيلو رخ

 » كتمأ توغ

 نع نو یربخآ لاق ربهو "نا انثدح حلاص ی رج شم — °
 تمد“ ةهلس وآ لاق باش نا

 ىل هللا ىلجف رجلا ىف ق شیرق ىننب"ذك م : لوقي كم "بلا تعم » لاق امہ للا ىضر هللا دبع نب باج

هيلأ ظنا انأو هنایآ نع مربخآ ”تقفطف سدقلا تن
بارش نبأ شا بأ انمدح مياربا ن ت داز 7 

 

mo 4م ن راپ 3 “°  a 

 "”ىث لک فصقت عيد : افصاق . « هوم. . سدقلا تيب ىلإ ف ىرسأ ني شیرف یب ذك امل: همع نع

 ةصق ىف هلوق فالخي ( ىرسأ إل ىف ءارقلا فم تخ ل ( مارحلا دجساا نم اليل هدبعب ىرسأ هلوق بأب ( هلوق

 لاق « دحاو ىنعم ىرسو یرسآ نا ةذللا لهأ نم لاق نم ىلع بقعت هيفو 7 نيوجولاب تن رقف ( رسأف 2 طول

 هتلعچ ینعع اذك تيضمأ لوقت اک ه ىرسي قاربلا لعج 4 هلوعل ىرسأ 0 ىعم اعاو . دحاو عم امهنأ نظ نم

 ال ىنطصملا ركذلاب دوصقلا نال « هركذ نع ءانغتسالا وأ هيلع ةلالدلا ةوقل لوعغلا فذ> نسح نكل < ىع

 ةءارقلا ىعم اذه « اهوحنو ةباد نم هيلع نولمحتي ام ىلع مهب رس یعلاف طول ةصق امأو . ةء تراس یتا ةنادلا

قي نأ ذوج ال ةنآل .ارسالا ىف كلذ لثم تأب و 5 اليل مهب رس لصولا ىتعمو  عطقلاب
 نم هجو هدبعإ ىرس لا



 ريسفتلا باتك - ۳۹۲ ٥

 « قارلا ىلع اليل راس هنأ ىلإ ةراشالا امف دصق ىتلا ةيكرحلا هذه نم وه امن 4 مزج ىذلا ىننلاو . ىهتنا هوجولا

 رب هلل لوسد یتآ د ةريره ىلأ تبدح هيف ركذ « 5 ینعلا ناکا هتبحاص یمع ديزب ترس لئاق لاق ولف الإو

 تبدح اضيأ هدف رکذو . ةرشالا ف ابو ۰ ةن وبلا ةريسلا ىف هحرش مدقت دقو « نيحدقب ءايلياب هب یرس . ةليل

 هو ةانثم ريغب یبذک قومشكلاو « رثكالا اذ دک « شيرق یتبذک امل : لوقب لب هللا لوسر تعم » لاق راج

 تيب مه فصي نأ مل ىنلا ىلع حرتقا ىذلاو « ةبوبنلا ةريسلا ىف اضيأ هحرش مدقت ( سدقملا تيب ی هللا لغ )
 قوآ یآ نب ةرارز قيرط نم یاسنلا جرخاو ۰ “ناه مآ ثيدح نم لمي وبأ هجرخأ ؛ یدع ن , طلا وه سدقملا

 « رازباو دحأ ىلإ اوزعم ءارسالا ثيدح حرش لوأ ىف اهتم افرط ترک ذ دقو « ةلوطم ةصقلا هذه سابع نبا نع

 الزتعم تدعقف « ییذکم سانلا نأ تفرعو ىرمأب تمطق کم تحرص مث یب ىرسأ ةليل ناکام » یناسنلا ظفلو

 : لاق ء معن : لاق ؟ ءىش نم ناک له : «یزهتسلاک هل لاقف هيلا سلج ىتح ءاخ لج وبآ هللا ودع ی رف « انیزح

 : لاق ؟ انربظأ نيب تحبضأ مث : لاق . سدقملا تيب ىلا : لاق ؟ نأ ىلإ : لاق . ةليللا ىب ىرسأ ىلإ : لاق ؟ وه ام

 لاق . معن : لاق ؟ مهثدحت كل كموق توعد نإ : لاق « هموت اعد نإ لاق ام دحج نأ ةفاخم بنكي نأ رب لف : لاق. مه

 كموق ثدح : لاق « املا اوسلج ىح اوءاجل «سل اجلا هيلا تضقتاف : لاق « له ىؤل نب بمک یب رشعماي : لرج وبآ
 ىأرو دلبلا كلذ ىلإ رفاس نم موقلا قو « ابجعتم هسأر ىلع هدي عضاو نمو قفص نف لاق , مد « ینتئلدح مب

 یح تمنأ تلز اف : لاق , مهل تأ تيهذف : هلي ی لإ لأق « دجسملا ال تعنت نأ ع هطسا لبق : لاق دجسملا

 . « باصأ دقف تعنلا امأ : مرق لاقف لاق « هلا رظنأ انأو هتماف عضو ىح دجسملاب . 3 تعنلا ضعب لع سبتلا

 تيب ىلإ ف ىرسأ نیح شرق یتبذکال : همع نع باپش نبا ی خأ نا اند دارا نب بوةعيداذ ) هلق

 نم « لئالدلا » ىف تباثنب مءاق هجرخأ و « دانسالا اذ بوقعي نع « تاي 1 ىف لهذلا هلصو ( سدقملا

 عجد مث سدقملا تيب ىتأ هنأ معز كيحاص ىف كل له : اولاقف ركب أ ىلإ شرف نم سان هاج و هظفل و هقب رط

 ىدمحأو اضيأ لهذلا ۳ لاق . معن : اولاق ؟ كلذ لاق وأ : ركب وبأ لاق  ةدحاو ةليل ىف ةكم ىلإ
 یقبذک امل » هدنسإ باهش نبا نع ناسيك نب حلاص نع هبا نع روک ذلا مهار | نإ بوقعي نع امیج هدنسم

 كلذ لخدآ ةدحاو ةصق ىف نائيدحلا ناك ال وأ « دانسإ ىف دانسإ لغد هلعلف « ثيدحلا « شررف

 "باذع (تامما فعضو ةايملا فمض) . دحاو انهرک أو انم رك.  مدآ ىنب انم رك د قلو ) اپ - 5

 . ملكش نم یهو « هتيحان ( هتكاش ١> دعابت ( أنو ) . ءاوس كقلخو كفالخ . تالا باذعو ةايملا

 ( قافنإلا ةيشخ ر) . اهدلو ليقثو اهتلباقم اهمال ةلباقلا ليقو « ةلباقمو ةنياعُم الیبق ) . انهجو ان )

 لاقو . نفذ دحاولا و نييحللا عمتي ناقذالل . ًارتقم € ارو إل . بهذ یشلا قفنو « ّقامأ : لجرلا قفنأ

 سابع نا لاقو. . تف € تع ) ءازيصت : ساوه نا لاقو ءاراث < اميبت رل . ًرفاو € اروفوَم ) دهاجم

 (اوساغ إل . لق ال (فقت ال . انوملم «اروبثمر# . قزر € ةمحر هافتبا) . لطابلا ىف قفتنال € رتذبنال)

 ۱ هوجولل ( ناقذألل نوري ) . كلفلا یرجم ( كلفلا ىجزُي ) .اومكيت



 ۳۹ لیثارسا ىب ةروس

 د: دشا اف الإو 3 لصالا ٤ ىأ ) د. حاو انمركأو انمرك ج مدآ یب انمرک دمو 3 لامل هل رق بأب ) هلوق

 فرش لثم ءارلا منهل مرک نم ىهو . ىهتنا ةماركلا ىف ةغلاہم دشآ ا1٣ الإ انمركأ ىأ انمرک : ةديبعوبأ لاق «غلبا

 وبآ لاق ) تاملا باذعو احلا باذع تامملا فيضو ةامحلا فوض ( هلو - . لالا ف وه یذلا مرکلا نم سلو

 یرباعل] یورو ٠ . تالا باذع فوهضو ةامحلا باذع فوض رب لا و 0 رع : al) ۹ فمش ) ةلوق قو ةد مع

 1 ةرخآلا باذع لاق 4 تامملا فضو# اماذع لاق احلا فءضإل هلوق ىف دهام نع حی نآ نبا قب رط نم

 . هلثم ةداتق نع ديعس قيرط نمو . ةرخألا و ايندلا پاذع فءض : لاق ساع نبا نع ةحالط نآ نب ىلع قبرط نمو

 ءافعاضم اباذع ىأ ( رانلا نم افمض اباذءإل ىلاءت هلوفل : لاق « فيضلاب فصوي راذلا باذع نأ كلذ هجوت و
 ةفاضإ ةفصلا تفيضأ مث هسماقم ةفصلا ماقأو فرصولا فذح م" ةابملا ىف اعض اياذء كانقذال لصالا ناکن

 ال اذاو  هلوق ىف ةديبع ربا لاق ( ءاوس كفلخو كفالخ ) هل ٠ الثم ایا 1 لبق ول اک ومف ؛ فوصوملا

 ناتءارقلاو : تاق . ام ”ىرقو ۽ یھ ناتن امهو : ءاوس كفل و كفالخ لاق كد, ىأ الفال كفلخ نوبل

 هلق ۰ مصاع نع صفح ةياور یهو « ناوخالاو ساع نبا كفالخ أرقو « روپمبا كفلخ أرقف ۰ ناتدوپشم

 نم هو هتيحأن هتلک اش ) )رو . دعابت ىأ ( هينا ىأنو ) هلرق ف لاق « ةديبع ىبأ لوق وه ( دعابت ىأثو )
 نمو « هم حا ىلع لاق ) هدلك اش لع) هلوق ىف سايع نبأ نع ةحاط ىنأ نب ىلع قبرط نم ىربطلا هلصو ) هتک

 هتيحان ىلع لوقي : لاق ةداتق نع دعس قيرط نمو « هتد> ىلعو هتعییط ىلع : لاق ده نع حک نآ نبا قیرط

 نم اذه محلوق اهنمو « هتفلخو هتيحان ىلع ىأ ( هناك اش ىلع لمعي لكلق ال ةديبع وبأ لاقو . یونب ام عو

 . انيبو انبجو ىأ ( نآرقلا اذه ىف سانل انفرص دقاوإل هلوق ىف ةديبع وبآ لاق ( انجو انفرص ) هلو . اذه لكش
 نم متاح ىفأ نبا یورو ؛ ةدحوملا رسكو ملا حتفب وهو ءاضيأ ةديبع بأ لوق وه ( () اسبح اريصح ) هل

 اهنال ةلباقلا ليقو . ةلباقمو ةنياعم اليبق ) هلق . |: ىأ ا ریصح لاق سابع نبأ نع ةحلط ىبأ نب ىلع قيرط

 لمح ةخرصأ د ىثعالا لاق« ةئياعم 7 ةلب ام زاج € اليبق Su لاو 3 ةديبع وآ لاق ) اهدإو لیقد اهناب قم

 ىنأ نا!یورو ٠ ءىثب سیل و ةد>وملا مضب اهدلو ۳ مهضعب طیض : نيتلا نبا لاقو « اهتاباق ىأ « ابليبق اهترشب

 قلمأ لج رلا قفنأ لاقي « قافنالا ةيشخ ) هلق ۰ « ةنياعم مهلياعت ادنج ىأ اليبق » ةدانق نع ديعس قيرط نم متاح

 باهذ نم ىأ € قالم] نم کدال وأ اولتقت الو إل هلوق ىف ةديبع وبأ هلاق یذلاو ۰ انه هركذ اذک (بهذ ءىثلا قفن و
 ءىثلا قفن » هلوقو . رقف ىأ ( قالم] ةيشخ كدالوأ اولتقت الو ) هلوق قو « هلام بهذ نالف قلمأ لاقي « لام

 قافن الا ةيشخ لاق ىدسلا قيرط نم متاح ىبأ نا یورو قدعع دآ لوق وه اهرسک زوج و ءاغلا مسد وه « بهذ

 « نييحللا عمتجم ناقذالل ) هلوق . اضرأ ةديبع نآ لوق وه ( ارتقم اروتق ) هلوق . اورقتفیف اوقفنب نأ ةيشخ ىأ

 ةينثن اهرسك زوو ماللا حتفب نييحللاو « ابرق رخآ ريسفت هل ىتأيسو « اضيأ ةديبع ىفأ لوق وه ( نقذ دحاولا
 « ارئاث اعيبت ) هلوق . ءاوس هنع حیجن ىنأ نبا قيرط نم ىرطلا هلصو ( ارفاو اروفوم دهاجم لاقو ) هلوق . ةي
 انيلع كل دجتال مث إل هلوق ىف هنع حیجت نأ نبا قيرط نم ىربطلا هلصوف دهاجب لوق امآ ( اريصف سابع نبا لاقو

 ايديأب ىذلا نئملاب سبلو « حراشلا هيلع بتكحو كلذ مدقت : قالب ةبط شماه ىف )١(

 یرابا جف * | جم. حم ۱



 ريسفتلا باتك و ۳۹۶

 'نع ديعس قيرط نمو ؛ عباتو عییت هريغو رأثب بلاط لك-ا لاقي « رأثلا نم لعاف مسا وهو « ارث ىأ (اعیبت هب

 ةحلط ىنأ نب ىلع قيرط نم متاح ىنأ نا هلصوف سابع نا لوق امأو . كلذ نم ءیثب عیلت نأ فاخت ال ىأ ةداتق

 نع اسار ا ءاطع قیرط نم ىراطلا هلصو ( لطايلا ىف قفنت ال ردبت ال) هلوق ۰ ادیصن لاق ( امين ]ل هلوق ىف هنع

 : لاق ةمركع قيرط نمو . قح ريغ ىف فرسلا ريذبتلاو « لطابلا ىف قفنت ال : « رذبئالو ١ هلوق ف شابع نا

 هلثم دوعسم نبا نع  ةيئثتلاو ريغصتلا ظفاب وهو نيثديبعلا یآ نع ةددعتم قرط نمر « قح ريغ ىف قفنملا رذبملا

 ىربطلا هلضو ( قزر ةحر ءاغتبا ) هلق . « قح ريغ ىف ةقفنلا ريذبتلا نأ ثدحتن دمحم باص انک و اهضعب ىف دازو

 :قزر ءافتبا : لاف( كبر نم ةمحر ءاغتبا مهنع نضرمل اماو رى ىلاعت هلوق ىف شايع نبا نع ءاطع قبرط نم

 ( اهوجرت كبر نم ةمحر ءاغتبا ل هلوق ىف یمخنلا ميهاربإ قيرط نم متاح یآ نبالو « هلثم ةمركع قيرط نمو

 رخآ هجو نمو « سابع نبا نع ةحلط نآ نب ىلع قيرط نم یربطلا هلصو ( انوملم اروبثم ) هلوق . الضف لاق
 : لاق دهاجم قيرط نمو « هلثم كاحضلا قيرط نمو « ابولعم : لاق هنع وعلا قيرط نمو < هنع رييج نب ديعس نع

 : لاق لسا نب دیز نبا قيرط نمو ؛ الدبم اريغم : لاق ةيطع قيرط نمو « اكلهم : لاق ةدانق قيرط نمو « اكلاه

 ىف سابع نبا نع ةحلط ىنأ نب ىلع قيرط نم متاح ینآ نبا هجرخأ ( اومميت اوسا+ ) هلوق ۰ هل لقعال الوبخم

 ليقو لتق ليقو لزت ليقو « بقن ىأ سوح ساج : ةديبغ وبأ لاقو .اوشف ىأ 4 رايدلا لالخ اوسا ) هلوق

 قيرط نم یربطلا هلصو ( كلفلا یرج كلفلا ىج ) هلق . بقن یمع وهو ءاصقتساب ءىثلا بلط وه ليقو ددرت

 نورخب ) هل . رحبلا ىف اهريسي ىأ ( كلفلا ىجزي ) ةداتق نع ديعس قيرط نمو « هب هنع ةحلط ىلأ نب ىلع
 ةداتق نع رمعم نع قازرلا دبع هجرخآ اذکو « هنع ةحلط ىنأ نب ىلع قيرط نم ىربطلا هلصو ( ةوجولل ناقذالل

 زاجلا ىلع لوالاو « ىضاملا ةديبع فآ لوق قفاوي اذهو , ىحلل نسحلا نع رمعم نعو . هلثم

 ( اهيف رم انرمأ ةيرق كلم” نأ اند رآ اذإو ) باب

 لوقن انك » لاق هللا دبع نع لئاو ىبأ نع روصنم ان رب “نایفس ان دح هللا دبع نب لع اتش - ١

 سم : لاقو ”نايفس انثدح ىدوملا انثدح . « نالف ونب رمآ : ةيلهاجلا ىف اورثك اذإ ”ىحلل

 انك و دوغسم نبا وهو هللا ديغ ثيدح هيف ركذ (ةبآلا € اهفرتم انرمأ ةيرق كم نأ اندرا اذار) باب) هلق
 ىلوالاف « رمأ : لاقهدنسب ىنعي نايفس نع رخآ خيش نع هركذ مث «نالف ونب رمآ : ةيلهاجلا ىف اورنکاذا ىحال لوقن
 هظفح نمو كلذ ىف لفغو : رثك ىنمع ىمأ ىف ملا حتق نيثلا نبا ركشأو . ناتغل امهالكو امحتفب ةيناثلاو ملا رسكب

 ىحو . ملا حتفب روما ةءارقو , هنم طلغ وهو ةزمملا ضب امهدحأ ىنامركلا طبضو « هضوأس ا هيلع ةجح

 نيرخآ ىف ءاجر وبأ أرقو « ءارفلا اهركنأو ةغل ديز وأ اهتدثأو ميلا رسكب اهأرق هلأ سابع نا نع رفمج وبأ

 ريسفت نم درو امب ءارفلا اههجوو بوقمي اهراتخاو امهريغو ريثك ن باو ورمعىبا نع تيورو ؛ ملا حتفو دلاب
 اف « ةرومأم ةرهم لالا لضفأ » ثيدح نع رذتعاو «دلاب الإ انرثك ینعع انمآ لاقي ال هنأ معذو دومسم نب

 قرامالا ىم میل ديدشتب نکل لوآلاك ىدهلا نايع وأ أرقو « ةروبأم ةكس وأ » هيف هلوقل ةجوازلل تركذ

 انطلس : لاق ( اپفرتم انآ ) هلوق ىف شابع نبا نع ةحلط فآ نب ىلع قيرط نم هدنسآ امب ىربطلا دهشتساو



 ثيدحلا 4۷۱۱ - ٩۷۱۲ ۳۵

 لصالاو ةيدعتلل فيوضتلا لسفو <« دم دشا اب اوءهرق مآ داو ةيلاعلا ىنأو ناَع ىبأ نع قاس م . اهرارش

 ةريثك ىأ € ةرومأم ةر لامل ريخ ر ثالح ay ¢ حیحصاا ثردملا اذه ی عفو ام ان رنک ىأ فيفختلاب ان مآ

 یآ لوق مدقت دقو 0 اورثك ىأ اواو مشک هللا ممأو اوك ىأ نالف واب ص لاقيو 6 دحأ هچرخا جاتنلا

 ةءارق ىرطلا راتخاو « مظع ىأ تشبک أ نا صأ مآ دقل و لاق ثي> لقره ةصق ىف حرشلا اذه لوأ ىف نايفس

 ساع نبا نع هدنسآ 2 0 أ وصعف 4عاطا / |مفریم انمآ ىنعملا : لاقو رهاظلا لع اباح ابليوأت ف راتخاو ۰ رولا

 ه مآ اذکو یاصعف یعاط) مآ ىأ قاصمف هنرمأ كلوةك وهو « هيلع لدي قايسلا نار بقءلو « زئاج ريغ

 لثتماف

 ( روکش دبع ناك هنا حرون عم انلع نم ةيرذ ) پاپ - ۵

 ن ورع نب ةعرز ىبلأ نع ىميتلا نايح وبأ انريخأ ها دبع ان ربخأ لئاقم ن د٤ اشو - ۲
 1 1 ۳ 3 ا : 2
 5 هبحمت" تناكو ع عار للا هيا مف. رف 4 ممحلب ۳ لو یا « لاق هنع نا یر ةرره ىلإ نع رب رج

 نیلوالا - "سانلا مح ؟ كالذ مم وردت لهو « ةمايقلا موب سافلا "ديس انأ : لاق مث سهل اھم سف
 ۳ نیت ۶ 7 0 ۶ 2 ره 1 ا

 ؟ ر ىلإ ع ”مفش نم نورظنت الأ ؟ كدا دقام نورت الأ : سانلا لوقیف . نولمت الو ن وقيطي الام
 اا ٩ اف sS م ل ١ . ۵ و
 سا كقاح « رشا وا تا : هل نول ویا مالسلا هيلع مدا نوتأيف 3 مداب le : ضعوا سانلا "ضمب لوقیف

 الأ ؟ هيف نحنام ىلإ ىر الأ « كير ىلإ انا مفشا «كلاودحسف ةکفاللا رمأو « هحور نم كيف خفنو : ودهب

 هناو 2 ثم ةه تو ناو ¢ هلم هلبف بضخ : ابضغ مويلا بضف دق یر نإ : مدآ لوتیف 1 انغلب لفأم ىلإ ىر

 «حوناب . نولوقيف احوب نوا . حون ىلإ اوبهذا «یریغ ىلإ اوبقذ « یسفن یمفن ىسقن ؛ هتبصمف ةرحشلا مع قاوم

 ٠ نحن ام ىلإ ىر الأ « كبر ىلإ اد مفشا ءاروكش ادبع ها كام دقو ؛ ضرألا لهأ ىلإ لس“رلا لو تنأ كنإ

 تناك دف هنإو . لم هەر بصق ناو هم هلبق بضغي | ابضغ مويا بطغ لك لجو ۳ قر نإ 0 لوقف 0 هيف

 مهارا نوت ايف مهار ىلإ اوبهذا ؛ یربغ ىلإ اویهذآ « یفن ىسفن ىسفن «یموف ىلع اهن وعد ةوعد ىل ا ۱ ی هر ع ع

 ؟ هيف ننام ىلا یرب الأ « كبر ىلإ ان 'مفشا « ضرألا لهآ نم هلیلخو هللا ین تنأ « ميهارإ اي : نولوقيف

 ”تبذك تدك دق ىلاو « هلثم هدعب بضغي ناو « لدم لبق بضذب مل ًابضغ مریلا بضغ دق فر "نا : مل لوقیف

 . یسوم ىلإ اوبهذا « یریغ ىلإ اوبهذآ ۰ ین یسفن ىسفن  ثيدحلا ىف زاوح وآ نه زف - تایذک ثالث

 انل عفشا « سانلا ىلع همالكبو وتلاسرب هللا كاضف « فا لوسر تنأ « ىسوماي : نولوقيف "یموم نوت ايف



 ديسفتلا باتك ۔ ۳۹۹ ٥
 نأ و؛ هلم هلق بضغي ل ê) مریلا بضغ دق یر نإ : لوقيف 1 هيو نعام ىلإ ىرئالأ 4 كير ىلإ

E 200000 : 
 ىلإ أوبهذا « یریف ىلإ وبهذا « ىسفن ىسفن یمن « املتقب م وأ ل ان تلتف دق ىإو « هلثم هدمب بضغُي

 ف سانلا "تاكو « هنم حورو « مرم ىلإ اهاقلأ "هناکو للا لوط تأ« یساهای : نولوقيف یسیع نوتأيف : یسب۶

 هلثم لبق بضذ, | ًابضغ مويلا بضغ دق فر نإ : ىمدع لوقيف ؟ هيف نعاس ىلإ یرت الأ ءانل عفشا « اوبص دهم

 نوتأوف . هب دم ىلإ اوبهذا « ىريغ ىلإ اوبهذا « ىمقت یسفن یسقن -اهنّذ ركذي لو  هلثم هدعب بضغي ناو

 «رخأت امو كبنذ نم مدننام كلل هللا رفغ دقو « ءاينألا (ماخو هللا لوسر "تن دج اي : نولوتی هيي ادم

 2م ¢ لجو ۳ ىبرأ ادجاس ما شررملا ل ینآف ¢ قلطناف 1 هرف عام ىلإ ىو الأ 0 كبر ىلإ انا منشا

 « كسأر "مف را « دمای : لاقي" مث . ىلبق دحأ ىلع هختفی | بش يلع ءانثلا نسخو هدماحت نم "ىلع للا حتفی

 :vT 0 3 0 5 > ۶۰ سل ۰ ىف

 كتمأ نم لخدآ « دحاي : لاقیف ٠ براي ىتمأ؛ براي ىتمأ : لوفآف ىمأر مفرأف 1 عفشت عفشاو « هطعت لس

 « ىرّصبو ةكم نيب اكو أ «ریخو ةكم نيب اك ةنجلا عیراصم نم نيعارصملا نيبام "نإ هديب ىسفن ىذلاو

 ىنأ قي رط نم ةعافشلا ىف ةربره نآ ثي دو هيف وذ ( اروكش ادع ناک هنإ حو عم انامح نم ةبرذ) باب هلوق

 ىلإ لسرلا لوأ تنأ حوناي نولوقب » هيف هلوقل انه هدروآوو « قاقرلا ىف هحرش ىف یایسو « هنع وربع نب ةعرز

 ىف هيف هلوقو < مهيلا باتک ین لسرلا لوآ هن وک ىف ثحبلا یم دقو « اروكش ادع هللا كاس دقو < ضرألا لهأ

 ىلأ نود نم نأ ىلإ ريمثي « ثيدحلا ق نايح وبأ نهركذف « تابذک ثالث تبذكت نك دق نو » ميهاربإ رکذ

 تیدحا ىو. ءایلن الا ثيداحأ ف كلذ ىضم دقو « ةعرز ىبأ نع هل ىوارلا وه نايح وبأو « كلذ رصتخا نامح

 ثيدح نم نابح نبا حح دقو « مالسلا هيلع ىسوا ( ادوکش ادع ناک ها ) هلوق ىف ریمضلا نأ معز نم ىلع در

 كثب دوس نم هب ود ص نبأ دنع دهاش هلو » اروكش ادہع یعسف « هللا دج سبل وأ معط اذإ حو نأآكد یسرافلا نابلس

 مر ىأ ىنالثلا نم ءافلا مضو هلوآ مف 6 رهبلا مذنب » هلوقو . ةمطاف ىنأ تدح نم رخآو 6 سنأ نب ذاعم

 باص : یاتسجسلا متاح وبأ لاقو . ةباورلا ىف ةمجعم لاذلاو « مه طيح ىأ یعابرلا نم ءافلا رسكو هلوأ مضإو

 ینارلا مهم طيح ىنعملا نأب بيجأو ۰ م رخآو مهلوأ خابب هانعمو ‹ ةلموملاب وه اعو « ةمجمم اب هنولوه ثيدحلا

 ىبأ لوق نم ىلوأ اذهو « یارلا نم دحآ هب رتتسپ ام اف نوكي الف . ضرالا ءاوتسال ءیش مهنم هيلع ینخ ال

 « هريغو یوتسلا ديم ملا ءاوس لاح لك ىف مهعيمحج ةطيح ىلاعت هللا ور ذإ « نحرلا رصب مهلع أي » ةديبع

 ةيمرلا قرخ اذإ مولا ۳ هيمو « ءيثلا نم صولذ او زاوجلا دامالاو ¢ هزواج و هغلب اذإ رصيلا هذفن لاو

 امم جرخو



 ۳۹۷ ۷۱4 - ۷۱۳£ ثيدحلا

E1 اروبز دواد ان او ( بسا  

 یر ةرره فا ن نع هبنه نب ماه ن نع رم“ نع رق ازرا ”لبع ان دح رم نب سا انشر - ۳

 . نآ لبق ۳1 ناين ۲ 56 تراب " رم ر ناکف « نار هلأ "دواد ىلع + كت » لات و "یبلا نع هنع نا

 نآرقلا ىنعي : « غارت
 ةءاود ىف عقوو « نآرقلا دواد ىلع ففخ » ةر ره ىبأ ثيدح هيف ركذ ( ارو ز دواد انیتآو : هل : هلوق باب) هلوق

 ىف هيف لوقلا عابشإ مدقت دقو « ةمآلا هذغ دورعملا نآرقلا ال ةءارقلا ردصم نآرقلاب دارملاو « ةءارقلا » رذ ىبآل
 ءایبث الا ثيداحأ نم مالسلا هيلع دواد ةمجرت

 ( اليوت الو منع "رضا فشک قوكليك الف تود نم متعز يذلا اوعدا لق ۷ - 

 نع روعم نآ نع 2 را نع نالن ینثادح فاقع اخ "یبء | لح لع نب ور ی - €

 ءالوه کانو « كنا اف « نجلا نم اسان نودع سنإلا نم "سان ناك: لاق 4 سا مهد ىلإ إ هللا ديع
 4 مز ”نيذلا اوعدا لق 3 شهلا ن رع نايفس نع ی "یحشالا دار ۰ مهنيدب

 ee] : ىف هفرط - 1۷۱6 ثيدحلا ]

 هلوق ٠ € البو ) ىلإ هريغ قاسو ءرذ فال اذک ( ةءآلا ( هنود نم متعز نذلا اوعدا لق ١ باب ) هلوق
 هللا دع وه رمعم وبأو « ىمخنلا وه مهارباو « شمعالا وه نايلسو « ىروثلا وه نايفسو . ناطقلا وه ( ىح )

 قاسنلا اور ىف ( سان ناك : لاق ( ةليسولا مجد ىلا ) هللا دبع نع ) هلوق ٠ دوءسم نأ وه هللا ديعو ؛ یدزالا

 دارملاو « ملا سان ناك: لاق € ةليسولا مهيد ىلإ نوذتي نوعدب نيذلا كتاوأ ) هلوق ىف هللا دبع نع هجولا اذه نم

 نمو « ةداتق نع ىرخأ قيرط نم ىربطلا هجرخأو « ةداتق نع رمعم نع قازرلا دبع هجرخأ ةبرقلا ةليسولاب

 ىلع نجلا نودبعي اوناكن يذلا سنالا رهتسا ىأ ( مهنيدب ءالؤه كس و نجلا لساف ۳ 3 ۰ انب أ سابع نبا قيرط

 یورو . ةليسولا ممر ىلا نوذتبي اوراص نيذلا مهو < اولسآ موكا كلذب نوضر ال نجلاو « نجلا ةدابع

 وه اذهو « میمالساب نورعش ال مودع |وناک نذلا سأالاو » هيف دازف دوعسم نبأ نع رخآ هجو نم یرلعا

 نوديعي برعلا لئايق ناک » لاق دومسم نا نع رخآ هجو نم ىربطلا ةا ام امأو « ةنآلا هذه ريسفت ىف دمتملا

 ىف تا زن اهنآ ىلع لوم وهف تب ناف الا هذه تلرتف « هللا تانب مث نولوقی و ؛ نجلا محل لاقب کالا نم افنص
 قو . كاللا تافص نم هذه تسیا و « مهتدابعي نيضار اوناک مالالا لبق مآ لع لدي 58 )اف الإ و « نيةيرفلا
 ىرخأ قيرط نم هجرخأ ام اذدكو « كلذ هللا مريعف » بابلا ثيدح ىف دوعسم نبا نع روصنم نب ديعس ةيا ور
 اسان » هلوق نيتلا نبا لكشتسا : ( هيبنت ) . اريزعو حيسملاو الملا دبعي ناك نم دارملا نأ سايع نبأ نع ةفيعض

 لباقتلل ركذ وأ كرحت اذإ سان نم هنا لاق نم لوق ىلع هنأب بيجأو « نجلا دض شانلا نأ تیح نم « نجلا نم

 هللا دربع وه ( ىعضتالا داز ) هلو ضرت مي نم ىلع ىرعش تيلايو « نجلا نم اسانو سنالا نم سان لاق ثيح

 هدانساب ثيدحلا ىور ىأ (معز نبذلا اوعدا لق شععالا نع نايفس نع) هل . امهف ریفصل اب نحرلا ديبع نبا



 ريسفتلا ټاتګ < . ۳۹۸

 نذلا | وعدا لق ١ هلوف ىف سابع نبا نع وعلا قیرط نم ىربطلا یورو « ایلبف ىتلا الا لوأ نم هلوأ قدازو

 نوعدي نبذلا مو ةكئالملا ديم نولوقي كرشلا لهأ ناك: لاق . ةبآلا رخآ ىلإ ( متهعذ

 ةيآلا ( ةليسولا مهر ىلإ نوغتبب نوعدي نيذلا كئلوأ ) س - ۸
 نع رمعم ىلا نع ميهاربإ نع نايلس نع ةيعش نع رفعج نب ع نريخأ دلاخ ی 6 شی سس ۵ |

 نجلا نم سان : لاق 4 ةليسولا مهمر ىلإ نوذتبي وعدي نيذلا ) ةيالا مذه ىف هنع هللا ضر للا دبع

 اولسأف « نود

 هجو نم هلبق ثيدحلا هيف ركذ ( ةيآلا ( ةليسولا ممبر ىلا نوغتبي نوءدي نيذلا كئاوأ ) هلوق باب ) هلق
 « ةليسولا مهر ىلإ نوغتیب ةملآ مهن وعدو نيذلا كل وأ هريدقت فوذحم نوعدب لوءفمو « ارصتخم شعالا نع رخآ

 هانعم (برقأ ما ) هلوقو ء حضاو وهو رافکلا باطلا نأ ىلع ةيئاقوفلا ةانثملاب « نوعدت و دوعسم نبا ارقو

 بصل عضوم ق مامةتسا وهو « برقأ را و أدتبم : ءاقبلا وأ لاقو < مهد ىلإ مهتم برقأ وه نم نوغتبب
 لعاف نأ لإ بهذ هنأكو « لاق اذک . نوعدب ىف ريمضلا نم لدب وهو نبذلا ىتعم نوكي نأ زوج و « نوعدبب

 لعا لاو ءدحاو نولو نوعدب

 ٩ - ساد ةتف الا كاتيرأ ىتلا بؤ را انلمج امو ) بيا (
 امو ال اع هللا یفر سابع نبا نع ةمركع. نع ور نع "نایفس انث دح هللا دبع نب "ىلع شرم - ۰

 ةرجشلاو ) هب ربا ۳ زا ہلا لوسر اهم را نيع ایژر یه : لاق (سانلل ةنتف الإ كانيرأ ىلا ايؤرلا انلمج

 موف زا ةرجش : لاق ( نآرقلا ىف ةنومللل

 وه ( ورع نع ) هلق . دذ ىبأ ريغل « باب » طقس ( سانلل ةنتف الإ كانيرأ ىتا ايؤرلا انلعج امو باب ) هل

 روصتم نإ ديعس دنعو ‹ یرلاب حرصي مل ( هب ىرسأ ةليل رل هللا لوسر امرأ نيع ايؤر ىف ) هلق . رانید نبا

 ىلع مالكلا ىف احضاو كلذ تنیب دقو : تلق . نمدقلا تيب ىلإ هقيرط یف ىرأ ام وه : لاق كلام ىنأ قيرط نم

 نايس نع روصنم نب ديعس داز ( هب ىرسأ ةليل امرأ ) هلوق ٠ باتكلا اذه نم ةءوبنلا ةريسلا ف ءارسإلا ثيدح

 قيرط نم هبودض نبأ یورف « رخآ لوق هيف ءاج « هپ ىرسا ةليل ١ هلوقو « مانم ايؤر تسيلو ١ ثيدحلا رخآ ىف

 « ةنتف كلذب سانلا ضءيل ناك نوكرشملا هدر الف « هباحأو وه ك٠ لغد هنأ ىرأ : لاق سابع نبا نع وعلا

 نورواعتي ةيمأ ىب نأك تيدأ نإ » هعفر ىلغ نب نيسحلا ثيدح نم هب ودرم نبا ىورف : رخآ لوق هيف ءاجو
 نهو صاعلا نب ورع ثيدح نم متاح ىبأ نبا هجرخأو ,ةبآلا هذه تازت و « محلانت اياد یه ليقف اذه ىربنم

 ىلع ايؤرلا ظفل قالط] ىلع هب لدتساو < ةفيعض لكلا دين اأو هو بيسملا نبا لسم نمو ةرم نب ىلعي ثيدح

 ةظقبلا ىف ىلا امأو « مانلا ىف اير لاقي امن] : اولاقو هریغل اعبت ىريرحلا هركنأ دقو « ةظقيلا ق نيملاب ىر ام
 درب ريسفتلا اذهو « ضمغلا نم نويعلا ىف ىلحأ كايؤرو » هلوق ىف ىنتملا ةظةيلا ىف ابۇرلا لمعتسا نمو . ةيؤر لاقيف



 ۳۹۹ ٤۷۱۹ - ٤۷۱۹ ثيدحلا

 نع متاح ىنأ نبا ةركذو « حيحصلا وه اذه ( موقزلا ةرجش : لاق نآرقلا ىف ةنوعلملا ةرجشلاو) لوق . ءأطخ نم ىلع

 هدادو صاعلا ىبأ نب مكحلا ةنوعلملا ةرجشلا نأ ورمع نب هللادبع ثيدح نم ىور مث « نيمباتلا نم اسفن رش ةعضب

 لهسلا ىف تبنت ءاربغ ةرحت موقزلا : « تابنلا باتك » ىف ىرونيدلا ةفينح وبأ لاقف موقزلا اما و فبعض . هدائسإو

 یورو : ادج حابق امسوءرو لحنلا هسرجت فيعض ضيبأ روت الو ةرم ةرفز ال كوش ال هترودم قرولا ةريغص

 كلذ ناكف « رجلا لك أت رانلاو « ةرحت رانلا ف نأ دمت ان رم نوكرشملا لاق : لاق ةداتق نع رمعم نع قازرلا دبع

 هل لاقي هنم ًايقت ماعط لک : ةيميمت ةغل قو « ديدشلا مقللا وهو مقزلا نم لوعف موقزلا : ىليهسلا لاقو . محل ةنتف

 ليقث ماعط لک وه : لمقو « موقز

 رجفلا ةالص : دهاجم لاق € ادومشم ناك رجفلا نآرق نا) یساپ - ۰

 ناو ىبأ نع ”ىره* ل نع ۳ ان رهخآ رقازرلا دم الح دمت نب هللا ”دبع قاض ب ۷

 نورشعو سخ دحاولا الص لع ما ةالص "لضف » لاو ام ”ىنلا نع هنع هللا 7 ةرير٠ ىبأ نع بیسلا

 سم حس م ۳ ۷ 2 5 1 ی . 4

 نآرقو ) ماش نإ اوءرفا : ةربره وأ لوقي ۳ حیصاا الص ف راپملا ةکئالمو ليلا کالم ”عمتجتو « هحرد

 « ( ادوهشم ناک رجلا نارق نإ « رجفلا
 أ نبا قيرط نم ىربطلا هلصو ( رجفلا ةالص : دهام لاق ( ادوبشم ناك رجفلا نآرق نا ) هلوق باب ) هل

 هيف رکذ مث . هوحن سابع نبا نع وعلا قیرط نمو . رابناا المو ليللا کالم اهيف عمتجي : دازو هنع حب

 ةالصلا ةغص ىف هحرش مدقت دقو ةر ره ىنأ ثيدح

 دوغ اماقم كب ر كثمبي نأ یسع) بسا - 5

 نا "یضر رم نا ”تعمس لاق "ىلع ن مدا نع صّوحألا وبأ انثدح "نابآ نب "لیعاسا او - ۸

 ی و « منش "نالفای : نولوفی ٠ اهيبن مبل ما لك انج ةمايقلا موب فوريص, ساناا نا » لوقي امهنع

 «دومحلا ماقلا لا "همی موب كل ذف « لكم ىلا ىلإ ةءافشلا
 1 م ۳ تك 3 ۰

 یضر هللا دبع نب راج رع ردكنما ندم رع ةزهح نآ ن تیمش ایڈ دح شايع نب ىلع اشو -.-_ ۹

 «ةمئاقلا ةالصلاو ةماتلا ةوعدلا مده "بر مهلا : ءادنلا ممسب نيح لاق نم » لاق ملا لوسر "نأ امنع نا

 نب ةزم- هاور ۰ « ةمايقلا موب ىتءافش 4 تاح « هتذعو ىذلا (دوح ًماقم هثعباو « ةليضفلاو ةليسولا ادم ك

 لک ”ىنلا نع ويبأ نع هللا دږع

 عمت د لاق ةف ذح ٹو لوح نم حی دانساب ىفاسنلا یود (ادوحم اماقم كبر كع نآ یسع : هلوق باب) هلو

 ىدبملا ¢ كىلا سيل رشااو ¢ كيدي ىف ريخلاو ¢ كيدعسو كيبل : لوقف د وعدم لوأف 5 دحاو ديمص ىف سالا



 ريسفتلا باتک - 0 ۶۰۰
an تق 

 هلوق اذهف « تيلاعتو تكرابت « كيلا الإ كنم اجنم الو أجلم الو « كيلاو كبو , كيدبع نباو كدبع تيده نم

 2 اذه نال بابلا ىف رع نبا ثيدح نيبو هنيب ةافانم الو « املا هدحصو (ادوج اماقم كب ر كثمبي نآیع)

 هزکذ یذلا دومحما مالا نأ همای هنأ لاله 1 نإ دیس قيرط نم متاح أ نبا یورو . ةءافشلا ةمدقم هنأك

 0 هناك  تاقت هلاجدو . عمجلا لما كلذ هماقأ هطبغيف «ليربج نيبو رابجلا نيب ةمايقلا موي نوكي لإ ىنلا نأ
 ثيدحلا « مدالا دم ضرألا دم» لات ىنلا نأ معلا لما نم لجر یربخآ : ىلع نب نيسحلا نب ىلع قب قرط نو

 « دومحا ماقملا كلذف : لاق . ضرالا ىف كوديع كدايع بر 9 : لوقأف ةعافشاا ىف ىل نذوب مث » هيفو

 باب ةة هنأ دومحا ماقملاب دارملا نأ ةاكزلا باتك ىف مدت دقو . ابی اع لجرلا ناک نإ حي وهو تاقث هلاجرو

 هتءافش ليقو « دماجي نع هريغو دی نب دبع هجرخآ شرعلا ىلع هسولج ليقو « دا ءاول هژاطء) ليقو « ةنجلا

 نب مالس وه نيتلمبع ( صوحالا وبأ انثدح ) هلو . ىلاعت هللا ءاش نا قاقرلا باتک ین هنابب قأيسو « ةعبرأ عباد

 ةاکرلا ف مدفت دقو < ثيدحلا اذه الإ یراخبلا ىف هل سیل و ,ةقث یرصب لجعلا وه ( ىلع نب مدآ نم ( هلوق : ميلس

 ا و انه مهيأ نم ضعب ةيمست هيفو « رمع نبأ نع رخآ هجو نم

 یزلا وهو ثاج عمج ةي احلا ديدشتو ةثلثما نيكي « ىج هىور هنأ ريثالا نا یحو « اطخو ةوطخت ةوثج عمج

 زاغ لدم ثاج عمج اهدي دشتو هل 1| حتفب ۳ ىج م وه ام'] باما نبا ا نا لاقو < هتبكر ىلع ساحب

 یاب و « قلا نيب ىضقيل مفشیف ةاكرلا ىف ةقلعلا ةءاورلا ىف داز ( هلي هلي ىنلا لإ ةعافشلا یبنات ىتح ) هلوق ٠ ىزغو

 نع) ر ع نا ىأ ) هلأ دبع نب ةزمح هاور ) هلوق ىلاعت هللا ءاش نا قاقرلا پادک یف قوتسم ةعافشا ثيدح

 ىف هحرش مدت دقو ناذآلا دعب ءاعدلا ف راج ثيدح فنصاا رکذ م ةاكرلا باتک ىف هلصو نم ركذ مدقت ( هيبأ

 ناذالا باوبأ

 تا : قزم ( اقوه ناك لاطابلا نإ ؛ لطابلا قهّزو ىلا ءاج 'لقو ) ساپ - ۲

 نب هللا دبع نع رم 2 نع دهام ن نت جیم كا نا نع ”نايفس اد 00 قوت ١ انشر - ۰

 دومب ها ل به ةئاعالثو ن و تیبلا و كن و "یبلا لخد » لاق هنع هللا ىضر دوعسم

 لطاتساا یدبب امو قلا ءاج ل٠ € اةوهز ناك لطابلا "نإ « زابل قَهْرو "قلا ءاج  لوقیو مدي ىف

 2غ ديمي امو

 میسنا قهز 2 هلو ف ةدوبع وا أ لاق ( كل قهذز ۰ ةالا لعاب أ قهزو قلا ءاج لقو 2 باب ( هلق

 قیرط نم متاح يأ نیا یورو . هك بهذ يأ كدنع ام قهز لاقی و ۰ كلرنو تو و جرخت ىأ ( نوهراک مو

 قهز  ةداتف نع ديعس قيرط نمو . ابهاذ ی اقوهز ناک لاعابلا نا ) سابع نبا نع ةحاط یآ نب ىلع ۰

 1 هأوق ۰ ‹« حج ىبأ نبا انادح و خدناا ضهب ۳ ءمه اذك ( حی ىنأ 34 نع) هو . كله ىأ € لطابلا

 نأ ىلإ کم حتف ةصق ىف هلوأو کم حتن ىف ناك كلذ نأ یئاسنلاو لسم دنع ةريره ىنأ ثيدح ىف ( ل هللا لوسر
 قلا ءاج : لوةيو سوقلا ةيسب اهنءطي لم مانصالا كلب رع لعخ « تيبلاب فاط ىح ا هللا لوسر ءاجل لاق



 ثيدحلا 4۷۲۱ ١

 لوحو هم هلوقو . ىلاعت هللأ دمحم حتفلا ةوزغ ىف یقوئسم كلذ حرش مدقت دقو . هلوطب ثيدحلا « لطاملا قهزو

 ظفلب نکل روهنم نب, ديعس ةياور ىف عقو اذكو 0 فا ريغإ انه رشک الا اذگ ۾ بصن ةئامالثو نونس تدبلا

 نوكي نأ لمتحو . عمجلل ةفض عقب ال دحاولاو ؛ةفص ناكل اعوفرم ناك ول ذإ زييقلا ىلع هبصن هجوآلاو « منص د

 تاغللا ضعب ىلع فلآ ريغب بتک هنكل بوصنم وه وأ , ةفص ةلجلاو فوذ دتل اريخ

 ( ورا نع كنولأسيو ) صا - ۳

 دنا نع مهار یدح لاق ”شمعألا اندح ىلأ انثدح ثايغ نب صفح نب رم شرم - ۱

 « دوبملا سد[ با م ىلع اكتم وهو - ثرح ىف هلك ىنلا "مم انأ ان » لاق هغ فأ یر 9 دبع نع

  هنوهركست ءیاب Sai ال موضعي لاقو - هيلإ ميار ام لاقف «حورلا نع ف نسا میضعب لا

 تق ها ىحو هنأ تلف در 00 0 نع 0 و ولرم : واف

 « ( الیلف

 نا وهو هللا دبع نع ةمقلع نع یمخنلا وهو مهار ثيدح هيف ركذ ( حورلا نع كنولأ سيو باب ) هلوق

 ةمجعم ءاخي رخآ هجو نم معلا باتک ىف عقوو « ةثلثم اهدعب ءارلا نوكسو ةلمبملا حتفب ( ثرح ىف ) هلوق . دوعسم

 نع قورسم قيرط نم لسم هجرخأ دقف بوصأ لوالاو « سکعلابو ةيناث رسكو هلوأ حتفب هوطبضو « ةدحومو

 ف ر شالا نع رخآ هجو نم هن ودرم نالو « ةئيدملاب د معلا ةياود ىف داذو 8 لخت ىف ناك د ظفلب دوءسم نبا

 نع دنه یآ نب دواد قب وم قمرا ضرر کل نواب ا نأ ىلع لدي اذهو «راصنالل ٹرح

 هولأسف « حورلا نع هولس : اولاقف ۰ لجرلا اذه لآن ائيش ان وطعا : دوال شيرق تلاق د لاق سابع نبأ نع ةمركع
 نم قع) نبا. ديع وهو « لسم لاجر هلاجرو ( فر مآ نم حورلا لق حورلا نع كنولأسيو إل ىلاعت هللا لزتأف

 نایب ديزم عقوت ىلع ةيناثلا ةرملا ىف ةتوكس لمح لوزتلا ددعتب ناب 3 نكميو « هو سايع نبا نع رخآ هجو

 نيتلمرع ( بوسع ىلع ) ےل . دمتعي ىأ ( اكوتي ) هلق . حصأ حیحصاا ىفاف الاو اذه غاس نو . كلذ ىف
 نبالاق « ةديرج هعمو ه نابح نأ ةءاور ىف عقوو ۰ امف صوخ ال ی ولأ ةدب رجلا یهو مظع نزوب ةدحوم هرخآو

 قو « ةيلعافلا ىلع عفرلاب دوهلا هيف اذک ( دوها مذا ) هلوق ٠ اهريغ نم نابضقلاک لخنلا نم نايسعلا : سراف

 رخآ هجو نم یرطلا دنعو « دوبل نم رفنپ ص ذ » لس دنع اذکو دیحوتلاو ماصتعالاو لعلا ىف تاياورلا ةيقب

 « رخالاب رم الك نأ قدصيف اوقالت نيقيرفلا نأ ىلع فالتخالا اذه لمحو « د وج ىلع اندم ذإ د شالا نع

 هعمجو هدرفم نيب | وةرفف ةيسنلا ءاي هنم اوفذحو « درجتي ةراتو ةرات ماللا هلخدت ةفرعم ظفللا اذه « دوج » هلوقو

 اذك ( هيلا باد ام) هلوق . دولا ءالوه نم دحأ ةيمسن ىلع قرطلا نم ءىش ىف فقأ ملو « ىجنزو جز اولاق اك

 لع اذإ هاد : دیز وبأ لاقو « ینعع !ذک ةبارأو اذك هار هيف لاقيو « بيرلا نم ىضاملا لعفلا ةغيصب رثك الل

 یرابا عن ۰ ۸ جه - م
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 « حالصالا وهو بأرلا نم ةدحوملا معو ةزمج هدحو یوا نع رذ الو .هب كلذ نظ اذإ هءارأو « بيرلا هنم

 ةزمملا مدقتب مكب رأ ام باوصلا : باطلا لاقو . دعب انه همجوت فو . مهوب حلصأ اذإ موقلا نيب بأر هيف لاقي

 نع ىدوعسملا ةياور ىف هتیأر مع . ةياورلا هتدءاس ول ینعلا حضاو اذمو « ةجاحلا وهو برألا نم نيتحتفو

 نم ةدحوملا لدي ةدن اتحد نکل < ىوجلا ةياورك یبب قلا ةءاور ۳ نیا نا ETE كلذک ىرطاا دنع شعالا

 ءىثب هيف ءیج ال » لا باور ىف ( هنوهركست ءىثب لب ةتسي د ال : مبضعإ لاتو ) هلوق < لعأ تاو . ىأرلا

 نوكسلا زوج و « فانئتسالا ىلع عفرلاب ابلكو < ینعع یهو « نوهركلت ام کسی ال , ماصتعالا قو « ةنوهركت

 .فوذع مسق باو ماللاو « هنلأسنل مهنضعب لاقف » دیحوتلا ةءاور ىف ( هولس | ولاق ) هلوق . اضيأ بصنلا اذكو

 قوعلا ةاود قو ؟« حورلا ام مساقلا ابأ اي : لاقف مهم لجر ماقف » ديحوتلا ةیاور ىف ( حورلا نع هولآسف ) هلوق

 لوتسلا حورلاب دارفا ف سائلا فلتخا : نيتلا نبا لاق « حورلا نع ان ربخآ اولاقف و ىربطلا دنع سابع نبا نع

 سماخلا « ىسيء عبارلا « ليزبج ثلاثلا « ناويحلا حور ىتاثلا  ناسنالا حور لوالا : لارقأ ىلع ربا اذه ىف هنع

 هجوو حانج فاأ رشع دحأ هل كلم نماثلا , ةمايقلا موب افص هدحو موقي كلم عباساا « ىحولا سداسلا « نآرقلا

 فاأ ناسل لكل ناسل فاأ نوءبس هجو لك ىف هجو فلآ نوعبس هل ليقو « ناسا فلآ نوعبس هل كلم ليقو

 هسأرو لفسلا ضرآلا ىف هالجر كمه لیفو « ئاللا عم ريطي اكلم ةحيدسا لكب هللا تلخ ىلاعت هلأ حبس ةا
 دزع

 « هعم لذت الإ ءامملا نم كلم لزتو ال , نوبرشي و نواك أب حورلا محل لاقي مدآ ین: قلكت قلجخ عساتلا , شرعلا ةماق

 عمتجا اع] اذهو . هريغ مالك نم تادايزب اصخلم همالك ىهتلا « نورشیو نواک اب کالا نم فاص م لب ليقو

 هب لزن ) نآرقلا ىف ىذلا ن 5 .ةنآلا هذه صوصخ ال « نآرقلا ىف دراولا حورلا ظمأ ىنمم ىف ريسفتلا لهأ مالك نم

 )م حور, مدآو )۰ مه مأ نم حورلا قاي ۰ (انمآ ن ء احور كيلا انيحوأ كاذكوإل « « ( نيمآلا حورلا

 ثلاثااو «نآرقلا ىناثلاو , ليربج لوالاف : امف حورلاو ةكرالملا لزنت إل ‹(افص ةكتالللو حورلا موقي مو)

 ىوردقو . یسیع ىلع هللا حور قالطا عقوو . هريغل و لب رب لمتحم سداسلاو سءاخلاو « ةوقلا عب رارلاو « ىحولا

 ال « مدآ ی ويك روصو هللا قاخ نم قلخو <« هللا نم حورلا : ا مو

 ةيآلا ىف هب دا را نيمي ال ىأ ٠ حورلا رف ال ناك هنأ سايع نا نع تبثو . حورلا نم دحاو هعمو الإ كلم لزني

 لاتو . ةنسلأ هل كلم نع ليقو « ليربج نع هولأس ليق : الاوقأ ةالا ىف حورلاب دارملا ىف ارکح : ىباطلا لاقو

 ىف حورلا كلم ةيفيك نع هولأس : رظنلا لهأ لاقو . دسجلا ىف ةايحلا اب نوكن ىتلا حورلا نع هولأس : کالا

 نال ناسنإلا حور نع هولأس مهنآ حجارلا : ىطرقلا لاتو . هيلءب هللا رثآتسا ىذلا وه اذهو « هب هجازتماو ندبلا

 نيدلا رخن مامإلا لاقو . حاورأ ةكسئالملا نر كله ليربج نأ لبجت الو هنا حور یسیع نأب فرتعت ال دوهلا

 نأ هنابو ؛ ؛ هوچولا نسحأ ىلع عفو باوجلا نأو « ةايحلا بیس وه ىذلا حورلا نع هولأس ملأ راتخلا : ىزارلا

 وأ ةميدق یه لهو < ال مأ زيحتم ىف ةلاح ىه لهو < ال مأ هي

 : لاق  اهتاقلعتم نم كلذ ريغو ٠ اهميعنتو امو ذعت ةقيةح امو , ىنفت وأ دسجلا نم امطاصفنا دعب قبت لهو , ةثداح

 ةثداح وأ ةميدق حورلا لهو « ةيهالا نع هولأس مهنأ روظألا نأ الإ « ىتاعملا هذه دحأ صصخ ام لاؤبلا ف سیا و

 ثدحم الإ ثدحال درج طبسب رهوج وبف « اهبيكرتو طالخالاو عئابطلل رغم دوجوم ءىث اهنآ ىلع لدي باوجلاو
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 الو, دسجل ةايحلا ةدافإ ىف ريثأت اهو ؛ هنيوكتو هللا أب ةلدخ ةدوجوه یه : لاق هن أكف « نک ىلامّن هلوق وهو

 « لمفلا )ىر ىمأ نم إل هلوق ىف لاب دارملا نوكي نأ لمتحيؤ : لاق . هيفن ةصوصخا اهتيفيكب ملا مدع نم مرا
 یه له لاوسلا ناك نإو « یر لعف نم حورلا باوجلا نوكيف هلمف ىأ ( ديشري نوعرف مآ امو  لوقک

 قمعتلاو ءایشالا هذه ق حبلا نع فلسلا تكس دقو : لاق نأ ىلا . ةثداح ان] باوجلا نوکیفذثداح وأ ةدق
 فیطل مج لیفز , ةايحلا ليقو « جراماو لخادلا سفنلا ىه : ليقف « مهاوقآ ینیابتف موق مطنت دقو . ها پف

 نع هدنم نبا لقن و . ةئام تغلب ايف لاوق لا نإ ليق ىح « ضرع یه ليقوء مدلا ىه لیقو « ندبلا عيمج ىف لحب
 : ىبزعلا نبا لاقو : :ةدحاو ىح لكلو «ةبالث نمژم لك نأو , حاورآ ةسمخ ین لكل نأ نيملكتملا ضمب

 سفنلا نع حورلاب داعي دقو : لاق ء دحاو ءىش امه لیقو , قلا وهو نارءاغتم ليقف « سفنلاو حورلا فاوفلتخا

 ىلإ كلذ ىدعتي ىتح ةايحلاب حورلا نه ريمي دقو ۰ سكعلاب و بلقل اب سفنلا نعو حورلا نع ربعي اک« سكملابو
 تخفنو هتبوس اف إل ىلاعت هلوق سفنلاو حورا ةرياغم ىلع لدي : لیبسلا لاقو . ازاج دالا ىلإ لب ءالقملا ريغ
 رخآلا عضوم امهدحأ لمج حصي ال هناف ( كسفن ىف ام لعأ الو یضن ىف ام لمت إل ىلاعت هلوقو ( یحور نم هيف

 ةءياور قو أ رفالاب هيلع مشكلا ةاود ىف ( ماع درب لف قلم ىنلا كسمأف ) ) هلوق ۰ كلذ غاسل رياغتلا الواو

 یحوب هنأ تنظف » ديحوتلا ةياور ىف ( هيلا ىحوي هنأ تلعف ) هلو ۰ « هفلخ انأ و بيسملا ىلع اثکوتم ماقف » لملا
 لوقلا قالطإ اذکو < دوشم نظاا ىلع ملعلا قالط) و « ةب راقتم یهو « هلا یحرب ه] تاقف » ماصتعالا قو « هيلا

 تننظف « هسأآر نم ىتحو ماقف د شعالا نع سيردإ نبا قیرط نم هیودم نا دنع عقوو . سفنلا ىف عقی ام ىلع

 . هنم بقي شوشتپ الثل هعم ابدأ ىأ «هنع ترخأتف » ماصتعالا ةياور ف (ىاقم تمقف) هلوق . « هيلا ىحوب هنأ

 . « لجتا الف تمقف ه لعلا ةياور ىفو « لاقف ىحولا دمص ىتح د ماصتعالا ةياور ىف ( لاق ىحولا لزت الف ) هلو
 نأ دارملا نوكي نأو هللا مآ ةلمج نم حورلا نأو اباوج نوكي نأ لمتح : ليعامسالا لاق ( نر مآ نم ) هلوق

 هب دارلا امو « اقافتا باطلا رمالاب انه دارملا سيل : ملا نیا لاقو . هلع دحال لاؤ الو هبلعب صتخا هللا

 ةقيقح ةفرعم : لاطب نبا لاقو ( كبر رمأ ءاج ال هنمو « قولخلا ىلع قالاكرومأملا ىلع قلطي رمالاو « رومأملا
 ام لع نع مزج ميفرع) قلخلا رابتخا هماهإ] ىف ةيكسملاو : لاق « بلا اذه ليلدب هملءب هللا رثأتسا ام حورلا
 ةقيفح لعد ملاذا هل « ءرملا زي رابظإ كلذ ىف ةكسحلا : ىطرقلا لاقو .هيلا معلا در ىلإ مرطضب یح هنوكردي ال

 < حورلا باتك » ىف مقلا نبا حنجو . ىلوألا باب نم قلا ةقيقح كاردإ نع هزم ناك هدوجوب عطقلا عم هسفن

 : لاق ( افص ةكالملاو حورلا موقي موي إل ىلاعت هلوق ىف 38 ام ةبالا ىف امنع لوئساا حورلاب دارملا نأ حيجرت ىلإ

 حجارلا لب « هحجر امل كلذ ىف ةلالد الو « لاق اذك . اضن الا نآرقلا ىف اتيمسن عقب لف مدآ ىف ماورا امأو

 بذعي فکو : حورلا نع اولاق من ةصقلا هذه ىف سابع نا نع ىفوعلا قيرط نم یراطلا جرخأ دقف ؛ لوألا

 علطي مل هلل نأ ىلع ةلالد ةيآلا ىف سیل : مهضعب لاقو . ةنآلا تازنف ؟ هللا نم حورلا ااو . دسجلا ىف ىذلا حورلا

 هللاو اذه وحن ةعاسلا لع ىف اولق دقو ٠ 0 هنأ ءرمأب لو هعلطأ نوكي نأ ىلمتحت لب « حورلا ةقيقح ىلع هيبن

 هنع «فراعلا فراوغ » ىف هلقن ابق لاقف مساقلا وبأ ةفئاطلا ذاتسا حورلا ىف مالکساا نع كاسمإلا ىأر نمو . . لعأ

 دينجلا نع لقن مث . عقلي ىنلا بذأب بدأتلاو كلذ نع كاسمإلا ىلوالا ناکو : حورلا ىف سانلا مالک لقن نأ دعب
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 . دوجوم نم ربك أب هنع ةرابعلا زوجت الف « هقلخ نم ادحأ هيلع علطي ملو هملعب ىلاعت هللا رثأتسا حورلا : لاق هنأ

 زبجمآ لاوم امع اولأس دوپلا نأب كلذ ىف ضاخ نم باجأو . ريسفتلا لهأ نم عمجو ةيطع نا ىرج كلذ ىلعو

 مجاجأو ؛ مديك هللا درف « دارلا اذه سيل : اولاق باجأ ءىش ىأب هنأ اورمضأف .ايشأ ىلع قلطی هنوكل طیلفت و

 ليبس كلس اف ضاع نم نوكي نأ زوج « فراوعلا » ف یدرورپسلا لاقو . لمجلا محلا سل اقياطم المج اباوج

 ركذ:وهو « ليوطلا عابلاب هيلا لوقعلا دتمتف ليوأتلا امأو ءالقن الإ ريسفتلا غوسي ال ذإ « ريسفتلا ال ليوأتلا

 مت اف لوقلا نم عنملاةبآلا رهاظو : لاق « هيف لوقلا نوکی مث نف « دارملا هنأب عطق ريغ نم هب الإ لمتحم ال ام
 ناف هنع اولس الف هونؤت ۸ ىذلا ریثکلا نم حورلا مح اولعجا ىأ (اليلق الإ لا نم متي نو امو  هلوقب ةي بألا

 قلخلا مع ال ‹ توكلملا ماع وه ىذلا ملا ماع نم حورلا نوك( فر سآ إل هلوقب دا ۷ ليقو : دارسالا نم

 نم اورثك أف ةيفوصلا یرخآت نم ةعاج ةمآلا نه هعبت نمو دينجلا فلاخ دقو . ةداشاو بيغلا لاع وه ىذلا

 هل « حورلا بانك » ىف هدنم نبا لقنو . امنع كسمآ نم باعو « اهنقیقح ةفرمع میضعب حرص و « حورلا ىف لوفلا

 لسقن هنأ راضمألا ءابقف دبع ىلإ ةباحصلا دبع نم ماكحالا فالتخا ىلع علطملا مامالا یزورلا رصت ن دم نع

 یفت له فاتخاو . ةفوصتملاو ةضفارلا ةالغ ضعب نع اپمدقب لوقلا لقن اع)و « هقولخم حورلا نأ ىلع عاجالا

 لاؤس ىف ةكملا نأ ريسافتلا ضمب ىف عقوو . ملعأ هللاو « نيل وق ىلع ؟ ةيقاب رمتست وأ ثعبلا لبق ملاعلا ءانف دنع
 وهو « ی وهف اهرسف ناف ء هلأسف اولاقف ء هللا الإ اهيلعي ال مدآ ىب حور نأ ةاروتلا ىف مدنع نأ حورلا نع دوهلا

 ةيآلا تلذنف » ةصقلا هذه ىف يهارب] نع ةريغم قيرط نم یرطلا یورو . هنوهرکش ءىثب .ىحيال : مطوق یعم
 اذک ( ملعلا نم متبتوأ امو ) هلوق . ةمقلع دانسإلا نم طقس هنأ الإ « تاقث هلاجرو « اندنع هدب اذكه : اولاقف
 شعالا لاق د دازو « لما ىف مهاذكو«ا وتوأ امود انه ینهیمشکلا ریغا و « ماصتعالا ىف مهل اذكو « انه ىتيمثكلل

 «اوت و امو» ظفاب ىعأ شعالا نع ةرووشم یهو « امف شعألا نع ةاورلا فالتخا لسم نيبو « انتءارق اذكه

 دحتتف دوها كلذب بطاخلا نأ ىلع شك الاو 4 میت رآ امو إل دوما ةءارقو « هريغ ةءارقب اهرکذپ نآ عنام الو

 هيلا ترشآ ىذا سابع نا ثيدح ىف عقوو . هللا لع ىلإ ةبسنلاب قالا لع عیج لرانقت یهو معن . ناتءارقلا

 «اريثك اريخ ىتوأ دقف ةاروتلا قوآ نمو « ةاروتلا اریثک الع انيتوأ : اولاق اهومس ا دوپلا نا » بابل لوا

 ءانثتسا وه ( اليلق الا ) هلوق ۰ حيو نسح : ىذمرتلا لاق . الا « یر تاملكل ادادم رحبلا ناك ول لق » تلف

 ىأ نیتءارقلا ىلع بئاغلا وأ بطاخلا ريم نم وأ ءاليلق ءاطعالا ىأ ءاطعإلا نم وأ . اليلف املع الإ ىأ معلا نم

 لقثيال ناك اذإ هيشمو همايق لاح ىف ىلاعلا لاؤس زاوج قبس ام ريغ دئاوفلا نم ثيدحلا قو . کنم و أ مهن اليلق الإ
 عقوتی نمل دامتجالاب باوجلا نع فقوتلاو , نالا ىلع باغي امب لمعلاو « مقلب ینلا عم ةباحصلا بدأو . هيلع كلذ
 لعأ هللاو ء بلطلا ريذل درب سالا نأو « ةقيقح هلعب هللا رثآتسا دق تامولملا ضغب نأو « صنل

 ٤ - اب فا الو كتالصب رج الو ) اپ 6

  - ۲,سابع نبا نع ريټج نب ديس نع وأ ان دح دح "میشه اين دح مارا نب بوق اشو

  ۱کب فت ا دا و : : لاق اپ تفاخ الو 7 كتالصب "رمت الور) ىلاعت هلوق ىف امهنع هللا یضر



 و ۳ ی عمو سم )>۵ ۱۷۲۳۰ ۸۷۲۲ ثيدحلا

 لا لاقف « هب ءاج نمو هل نأ نمو نآ رفلا اوبس نوکرشاا ممس اذاف « نآرقلاب هّلوص مفر هباحصأب یلص اذإ ناك

 نع ( اهب تفاخت الو > نآرقلا اوہ سیف نوکر شا ممسیف كتءارقب ىأ (كتتالصب رّمجت الو علي هيبيل ىلاعت

 <« ( اليبس كلاذ نيب غتباو ) مهميست الف كبامصأ
 [۷۰۵۷ ۰ ۷۰۲۰ ۰ ۷٤۹۰ : يف هفارطا - ۷۲۲ ثيدحلا]

 رژ د تلاق مع هللا ین ر ةا نع هییآ نع ع شه نع ةدْئاَز الح ما ن قط اش — ۳

 « ,اعإللا ىف كل ذ
 [8/075 6 ۱۳۲۷ : ىف ءافرط - ؛۷۲۳ ثيدحلا]

 ( ميهار ل نب بوقعي انثدح ) هلوق . رذ ىبأ ريغل « باب » طقس ( اهب تفاغت الو كتالصب رت الو باب ) هلوق
 یکذو « ةيشحو ىبأ نب رفعج وهو « رشب وبأ انثدح » رذ ىنأ ريغ ةءاود ىف ( رشب وبأ انربخأ ) هلوق . قرودلا وه

 : لاق شايع ني دمج اناينأ : ىربرفلا لات . فيحصت وهو رشب وبأ هلوق لدب ٠ سنوي ه هتخسذ ىف عقو هنأ یامرکلا

 ىف ديرب : تلق . رابخالاب هيف حرص ام ال میشه ثيدح نم باتکلا اذه ىف یراخبلا لیعاح) نب دع جر ل

 ةبعش هلسرا و مشه هلصو اذک ( سابع نا نع ) هلو . دانسالا سيلدتب روكذم ايده نأ كلذ ببسو « لوصألا

 ىنعي ( کم فتح علب تا لوسرو تلزت ) هلو. الصفم ميشهو ةبمش نع ىسل ايطلا قيرط نم ىذمرتلا هجرخأ

 یلص اذإ ناكف د سابع نبا نع رخآ هجو نم ىربطلا ةياود ىف ( نآرقلاب هتوص عفر ) هلوق . مالسالا لوا ی

 نع رخآ هجو نم ىربطلاو . نآرقلا اوبس هلوقب ىذألا بابلا ةياور ترسفو « هوذآف نیکرشاا عمسأو هباحصأب

 سابع نا نع ةمركع نع نيصحلا نب دواد قيرط نمو « كم وجهنف انتل آ ىذؤتف ربح ال هل اولاقف » ريبج نإ ديوس

 حمس نأ ديري نم هعمسل  هتوص ضفخ اذإو ۰ هباأ هنع قرفت لص وهو نآرقلاب ربج اذإ و ىنلا ناک و

 ناعق ال ىأ « كتالصب ربحت ال » ىربطلا ةاور فو ( كنءارقب ىأ كتالصب ربج الو ) هلوق ٠ « تل زنف هتءارق

 حمس ال ىح كتوص ضفخن ال ىأ « اهب تفاخت الو » « كن وذژیف نوكرشملا كعمسيف ادبدش انالعإ نآرقلا ةءارقب
 ( مانغ نبل ) ماللا نوکسو ةلمهملا حتفب ( قلط انئدح ) هلوق . اطسو اقيرط ىأ « الیبس كلذ نيب غتباو و كينذآ

 وه ةدئاز هخيشو . ةليلق باتكلا اذه ىف هنع هتیاورو « یراخبلا خویش رايك نم , یعخللا وهو نوللا و ةمجملاب

 محرلا دبع نم بوق نع روصتم نب دیعس هلسرآ و « ماشه نع ىروثلا هعبات ( ةشئاع نع ( هلوق . ةمادق نبا

 نم معأ وهو » ةشناع تقلطأ اذكه ( ءاعدلا ىف كلذ لزنأ ) لوق . كلام هلسدأ كلذكو « ماهه نع ىناردنكسالا
 نب صفح قيرط نم مك اح لاو ىرمملاو ةمزخ نباو ىربظلا هجرخأ دقو . ابجراخ وأ ةالصلا لخاد كلذ نوكي نأ

 لس اذإ ميم یب نم فارعآ ناك , لاق دادش نب هللا دبع قيرط نمو « دمشتلا ىف د ثيدحلا ىف دازف ماشه نع ثايغ

 نع دنسأ مث . اجرخم حصأ هناآل : لاق سابع نبا ثيدح ىربطلا حجرو « ادلوو الام انقزرا مهلا : لاق يقلي ىنلا

 یراعلا هجرخأ ةشئاع لي وأت وحن سابع نبا نع ءاج دقو « ءاعدلا ین اهنإ موقو « ةالصلا ىف اهنإ موق لوقي » لاق ءاطع
 « هلثم سابع نا نع رخآ هجو نمو « ءاعدلا ف تلز' » لاق سارع نا نع ةمركع نع راوس نب تعشآ قيرط نم

 ٠ نکا « ىربطلا هدجر اک سابع نبا لوق هريغو یوون) حدو« هلثم لوحكمو ديعسو دهاجمو ءاطع قيرط نمو



 ريصفتلا باتك - و 1۰

 لوسر ناک د لاق ةربره ىلأ تبدح نم هيدرم نا یود دقو « ةالصلا لخاد ءاعدلا ؛ 3 تل زن اب مهيب عمبا لمتحي

 یددام اهنم ؛ رخآ لاوقآ كلذ ىف ريسفتلا لهأ نع ءاجو «تلزتف « ءاعدلاب هتوص عفر تبیلا دنع لص اذإ ړل هللا

 3 اهب ريعتق كبونذ ركذتف كئاعد ىف كن وص مفرت ال د ةيآلا هذه ىف هعفر مسي مل یا قي رط نم روصتم نب دصس

 ساق ارم لصت ال ىأ € كتالصب ربجت ال ) سابع نا نع ةحلط بأ نب لع قيرط نم یا ىودام بنمو

 ال اننأ الو : ىربطلا لاقو . هوحن ىرصبلا نسل نع قرط نمو . منم ةفاخع ابکرتت ال ىأ ( ام تفاخن الو ١

 اراهت كتءارقب ىأ ( كنالصب ربجت ال إل دارملا نوکی نأ لمتحال مهنع ءاج ابف ريسفنلا لهأ ةفلاخم زيجتسن

 .. الوق نيرخأتملا ضمإ هتبئأ دقو . یہا « ةحصلا نم دعي ال امجو كلذ ناكو « اليل ىأ ( اهب تفاخن الو ١

 (ةيفخو اعرضت كبر اوعدا ) هلوقب ةخوسنم یه و « ءاعدلا قلا : لیقو

 کلا ةروس - ۸

 : ( عابر ةعامج : هريغ لاقو ٠ سو بهذ : کر 4 ناکور) . مهك رنک (مهضرقك دهم لو ,
 نم « بوتکم : موقرم « باتكلا : (میفراورل ۰ لبلبا ىف حتنلا : (فوكسلا) ٠ امن: (انَسأ ) . كلهم

 : (دیص لا ) . اطارفإ : (اططش) . (اهماق ىلع انطب ر نأ الو ) ٠ اربص انما : ( مهبواق ىلع ان رر . مق رل 4 ِ د ۶# و 5 ِ
 © انسب )۰ دصوأو بابلا دصأ ةقبطم : (ة:دَصْو) « باولا ديصولا : لاقيو « دصوو دئاصو "همهج « ءانل

 )و اک : سا "نا لاق . اسير رثك : لاقیو < *لحأ :لاقيو « رثك أ: ( ىزأ ) . مهانبيحأ

 ىف هحّرط م ماما مام بک < صاصّر نم حوللا ( میفرلا :  سابع نا نع دیعس لاقو ۰ ص

 ) الثوم : دهاحم لاقو . وحنت : لث تاو : هريغ لاقو . اومانف : ( مهتاذآ ىلع فا برضف ) . هتتازخ

 نولقمی ال : € اممم نومیطت-ب الل. ازرع

 ( مم رقت ) دهاج لاقو) هلوق . رذ رذ ىبأ ريغا ةلمسإلا تب ( ميحرلا نمحرلا هللا مب - فیکلا ة ةروس )

 لاقو ) 8 ٠ دذ یال انه طقسو « هوحن ةداتق نع رمعم نع قازرلا دبع یورو « هنع ىنايرفلا هلصو ( مهكرت

 ناکام : لاق دهام نع رخآ هجو نم ءارفلا جرخأو « هظفلب ىبايرفلا هلصو ( ةضفو بهذ ( رم هل ناكو 0

 دقن ةداتق هب ىنع هنأك ( را ةعاج هريغ لاقو ) هلو ٠ تابنلا وهف حتفلاب ناكامو « لاملا وپف مضلاب رمت نآرقلا ىف
 وهف عمتجا اذإ لام لکو ؛ هلک لالا ر لا : لاو هدا# نع رمعم نع ىرمعملا نايس ىنأ قبرط نم ىربطلا جرخأ

 سارع نبا أرق : لاق ةداثق نع رخآ هجو نم رذنملا نا یودو . . هلك لالا نم اهريغو ةرَملا نول نم ناک اذا رك

 وبأ نوكس مث منو ؛ م هاع نيّدحتفب انه أرق ىذلاو . ا لاملا عاو :آ ديرب : لاقو نیتحتفب ىنعي (ر )

 هلوق ۰ رگ ىلع رام و« 7 ىلع عمجي ةرع " نأ « رگلا ةعامج م هلوف ی a : نيتلا نا لاق . نیما نوئایلاز « ور

 نع قازرلا دبع یورو « هسفن دج ولا عخابلا اذهأ الأ م ةمرلا ىذل دشنأو « ةديبع ىلأ لوق وه ( كلبم عخاب (

 . انزح : ةداَمو لاقو < ةددیع یا ا افسآ ) هلق كرفت لتاق ىأ (كسفن مخاب ) ةداتق نع رممم



 ثيدحلا ٤ ۷۲ ¥

 ءايبنالا ثيداحأ ىف كلذ عیمج مدقت (مقرلا نم بوتکم موقم « باتكلا مبقرلاو « لبجلا ىف حتفلا فیکلا) هلق

 ديمح نب ديع یورو ؛ ةديبع ىنأ لوق وهو رذ یا اذه طقس ( دمالا ماع لاط « ةياغ ادمآ ) لوق . احورشم

 نم حول ميقرلا : سابع نبا نع ريبج نءا یعی- دیعس لاقو) هو . اددع لاق ( ادمآ ) هلوق ىف دهاجم قیرط نم

 نب للعب قیرط نم ديمح نب ديع هلصو ( مجناذآ ىلع هللا برضف « هتلازخ یف هحرط مث مءامسأ مولماع بتتك صاصر

 یرر دقو . ىراخبلا طرش ىلع حیح هدانساو ؛ ءاشنالا كثيداحأ ىف هتصخل دقو « الوطم دییج نا دیعس نع سم

 ىلا ةيرقلا ىه ىل ليقف هنع تلأس مث مقرا فرعأ تنك ام : لاق هنأ سابع نبا نع ةمركع قيرط نم هب ودم نبا

 تب داحا ىف هحرش مدت ( اريص مانمذآ مولف ىلع انطبر: هريغ لاقو ) هلوق .٠ فيعض هداتسو . اهتم اوجرخ

 ةروس ىف وه الو ادارطتسا هركذ ء عضوملا اذه ةداملا هذه نمو ىأ ( اماق لع انطبر نأ الول ) هلوق . ءاینالا

 اياق ىلع انطبر نأ الول : لاق ةداتق نع رمعم نع قازرلا دبع یورو . اضيأ ةديبع ىنأ لوق وهو ‹ صصقلا

 . یبتنا ءافلا رسكو ملا حتفب موق هؤرةيو : دازو ةديبع ىب لوق وه (هب تقفترا ءىش لک اقف س ) لوق ۰ ناعالاب

 دقو « ملا امحتفب و ةحراجلل مبا ركب وه : ليقف ؟ ال مآ ینمع امه له فلتخاو . صاع نباو عفان ةءارق یهو

 ةحراجلا ىف ناتغل ليقو طقف رسكل ابف ةحراجلا امأو هب قفتري ايف ناتغل ليقو « رخآلا عضوم امهدحأ لمعتسي

 دوزالاو ؛ روزلا نم روازت) هو . ةحراجلا اه سکب و « دجسااک عضولا ملا حتفب وه : متاح وبأ لاقو ءاضيأ

 ةديبغ نأ لوق وه ( ةاكزو تاوکز كلوةک« ىغو تاوخ عهباو عستم ةوجل) هو « ةديبع ىبأ لوق وه(ليمألا

 وه ( مهانييحأ مانثعب ) هلوق ء ءايبنالا ثيداحأ ىف هلك مدقت ( حلا ءانفلا ديصولا « اطارفإ اططش ) هلوق  اضيأ

 ىف مبموق اولزاعا كولم دالوأ فركلا باصعأ ناك : لاق ةمركع قيرظ نم قازرلا دبع یورو < ةديبع لأ لوق

 هلك أتف دسجلا امأو طقف حورلا تعبت : لاق لاقو « ناثءبي لئاق لاقف دج لاو حورلا تعب ىف اوفلتخاف فركلا

 .اضيأ مدقت ( امیر رثكأ لاقيو « لحا لاقيو « رثكأ ىذأ) هلوق ٠ ةصقلاركذف , مايحأ مث هللا مهتامأف « ضرالا

 اوناكو « ةحيبذ لحا : سابع نبا نع ريبج نب دمعس نع بئاسلا نب ءاطع قيرط نم روصنم نب ديعس ىردر

 ینفتسا هنأكو « انه رذ ی ةياور نم انه ىلا « حتفلا فیکلا » هلوق نم طقس ( هيبنت ) . تيغاوطال نوصي

 « هرک ذف سابع نا لاقو : هريغلو ءرذ یال اذک ( صقنی مل لظي مل هريغ لاتو ) هلوق . كانه كلذ لج مدقتب

 ٠ ةداتق نع ديعس قيرط نم ىربطلا اذکو « سابع نبا نع ءاطع نع جيرج نبا قيرط نم متاح ىنأ نبا هلصو دقو

 ( الثوم ر) هلوق ىف ةداتق نع رمغم نع قازرلا دبع یورو : ىنايرقلا هلصو ( ازرع الثوم : دماجب لاقو ) هلوق

 هلوق . عجرملا لثوملا لصأو « ردصم انه وهو « هيلا + اذإ لاو نم وه : لاقو ةييتق نا هحجرو «أجام : لاق

 « رذات اماع سفن تلأو الف » رعاشلا لاق , ًاجنمو أجام : € الثوم إل هلوق ىف ةديبع وبأ لاق ( وجنت لثت تلاو )

 هلثم دهاج قيرط نم ىنايرغلا هلصو ( نولقعي ال ) ىأ ( امم نوعیطتسب الر هلو تم ال ىأ

 6 الدج ءىث رثک أ "ناسنالا ناکو ) بای - ۱

 باهش نا نع حلاص نع نآ ا د دعس نب ميهاربإ نب بوقعي اح نا دبع نب ىلع شرح ا

 SUE e ل و لإ 1 سر 6, سا لك اا
 ةمطافو هفرط مدل هژرا لوسر نأ هنع نا یهر ىلع نع هربخأ ىلع نب شن نأ نيسح نب لع يب ربخأ لاق



 ريسفتلا باتک - 0 °۸

 ققرجحلاو « قدارسلا لثم ( اهقدارسس إل . امن )طرف ٠ نيكسي مل: ( بوتلاب ج «نایاصت الأ : لاق

 و نکس ىأ € ىر "هللا وه اكل ) ةرواحلا نم < هرواحم 2 ۰ طیطاسفلاب فیطت ىلا

 هيف توب , ال ( ر . ارهن اهنيب لوقت ( اره اهلالخ انرجفر ١ ىرخألا ىف نينونلا ىدحإ مغدأو فا

 6 البق ) . ةرخآلا یهو دحاو ةبقعو یفعو « ةباع 6ابقع . ءالو لولا یو ردصم  ةب الا كلانهإ ٠ مدق

 قلا ضحدلا « اوایزی : € اوضحدُيل ) ٠ اقانثتسا : البقو البق و

 ةتداع ىلع بابلا دوصقم رک مو « ارصتتع ىلع ثيدح هيف ركذ ( الدج ءیش رثک آ ناسنالا ناکو باب ) هلوق
 «نايلصت الآ » هرخآ ىف هلوقو « ةروكذملا ةيآلا رکذ هبفو « لیلا ةالص ىف فوتسم هحرش مدقت دقو « ةيممالا ىف

 طقس ( نبتسي مل: بيغلاب اجر ) هلق . «الدج ءىش شک هلو لا ةيالاو ثيدحلا ركذو » ىتاغصلا ةخسن ىف داز

 . نظلاب افذق لاق ( بیغلاب اجر إل قازرلا دبع دنع ةداتقل و . ءايبنالا ثيداحأ ىف مدقن دقو « انه رذ ىنأل اذه
 ىف ةديبع وبأ لاقو « ةمادن لاق < اطرف و هلوق یف دنه ىنأ نب دواد قيرط نم یربطلا هلصو ( امدن اطرف ) هلو

 . اك اله : لاق یدسلا نعو . اعایض لاق دهاجم نع یراطلاو . افارسإو امییضت ىأ ( اطرف هرم ناكو إل هلوق

 قدارسلا لثم اهقدارس ) لوق ۰ مسي نأ لبق ىرازفلا زدب نب ةفيذح نب نصح نب ةنييع ىف تلزن : جرج نبا نعو
 م طاح ) هلوق ىف ةديبع وبأ لاق « هيف فرصت هنكل ةديبع ىبأ لوق وه ( طيطاسفلاب فيطت ىتلا ةرجحلاو

 «دودم كيلع دجلا قدارس » رعاشلا لاق « طاطسفلاب فوطت ىلا ةرجحلا یهو « طاطسفلا قدا رسك € اهقدارس

 لاق ( ةرواحا نم هرواح ) هلق « ران نم طاح اهقدارس لاق عطقنم هانساب سابع نا قيرط نم ىربطلا یورو
 م نر هقا وه انآ نکل یا فر هللا وه انکل ) هل ٠ ةمجا لا یا ةرواحلا نم هملكي ىأ هرواح : ةديبع ربا

 ىف ریشک انآ نم فل الا كرت : ءارفلا لاقو « ةديبع ىنأ لوق وه ( یرخالا ىف نينونلا ىدحإ مغداو فل لا فذح
 : دشنآ و « نکل نون یف انآ نون تعغدأ مث مالکسل

 ىلقأ ال كاب] نکا یتیلقتو  بنذم تنآ ىأ فرطلاب ینقمرتو
 انرجو) هلوق . ةغللا كلت ىلع ةءارقلا تءاجخ انأ فلا عبشي نم برعلا نمو : لاق . لقا ال كارإ انآ نكل ىأ

 نب ییعو بوقميو « ديددتلاب روبجلا ةءارقو « ةديبع بأ لوق وهو « رذ شال تبث ( امهنيب لوقت ارهن امال

 وهو « ىلولا ردصم » نيقابللو رذ یا اذك ( ءالو ىلولا ىلو ردصم ةيالولا كلانه ) هلوق . فیفختلاب رع

 هركنأو « اهرسكب ناوخالاو « واولا حتفب روما أرقو « ةرقبلا ةروس ريسفت ىفهلاق ةديبع یآ لوق وهو « بوصأ
 ةلالدلاك « حتفلا ىع ةغل رسكلا : امهريغ لاقو . اذه هل ىنعم الو ةرامالا رسكلاب ىذا نال یعصالا و ورمع وبا

 ( فانشتسا البقو البقو البق ) هلوق ٠ تاوعدلا ىف ( ابتع ريخ  هلوق أي : ( هيبنت ) . یمع اهرسكو هاد حتف

 نيتلا نبا لفغو « افانثتسا یعلاف اطوآ اوحتف ناف « الوآ ىأ م البق باذملا مهتاب وأ إل هلوق ىف ةديبع وبأ لا
 فنت واو . ىهتنا « فاقلا حتفب البق ىلع دومی وهو « الابقتسا وه امنو « یعم انه فانثتسالل فرعآ ال : لاق

 هلوت ىف ةديبع وبأ لاق ( قارلا ضحدلا « اوليزيل اوضحديل ) هلق .هريسفت ءاعد ال ىنعم الف لبقملا نم بیر



 4 ۳۷۲۲ - 4۷۲۵ ثيدحلا

 رفاح الو فخ ةيف تبثی ال قل نم لزم ىأ ضحد ناکم : لاقي ‹ اوليزيل ىأ € قلا ةب اوضحديل )

 و مر و ۵ ر يلو ر أ 2
 :4 ابقح یمما وا نی رحملا عمج مابا یح حر ال ”ماتفل یوم لاق ذإو ) سا - ۳۲

 باقحأ هو « نامز ى 5 مل

 "تلق » لاق ریبج نب دیعس ینربخآ لاق رانید نب ورع انثادح نایفس ان دح ىديملا شم - ۰

 5 ما ۳ 2 ۰ ء 0 م ک

 ىف ابیطخ ماق ىسوم نا : لوتي یب هللا لوسر مس هنأ بک ب آ ىنثدح « هللا و دع بک د سابع نا

 مل ۱ ۰ وم 55 1 ۰ م 5

 : هيلإ "ها ىحوأف « هبا لا درب ل ذإ هيلع هللا < مف ٠ انأ : لاقف ؟ ما سانلا ىأ : لئسف « لیثا ما ین

 هلمجتف توخ كم ذخأت : لاق ؟ هب یل فیکف *براي : ىنوم لاق . كنم هم وه ني رحبلا عمم ًادبع ىل نإ

 ٠ - نب مشوب "اتفب همم قلطناو « قلطنا من لتکی ىف "هل نو خاف ٠ "م وهف تولا تذقف مي « لکم ف

 رسا ىف طقس هم حرف لتکلل ىف تولا برطضاو ءامانفامهسوءداعضو ةرخصلا ايتأ اذإ یتح « نون
 ٠ "یمن ظقيتسا الف ء_قاطلا لثم هيلع راصف ءاما ةي رج توحلا نع لا كسمأو ءاي رحبلا ىف "ليس صاف

 ا انها انت[: اقل یسوم لاق دلا نم ناکاذ| یتح « امهتلیا و امهموب قب اقلطناف « توحلاب هرب نأ ”هيحاص

 , هل لاقق « رب هلل س ىذلا ناكسملا ازواج ىح بصالا "یسوم دمت لو : لاق . ابن اذه انرفس نم انيق دقا

 .ىف هليبس ناو ؛ هّركذأ نأ ناطيشلا الإ هيناسنأ امو تولا تیسن ناف ةرخصلا ىلإ انيوأ ذإ تيأرأ : هات

 ىلع !ةدتراق « ىنبن اتڪام كلذ : یسوم لاقف . ابيع اتق و یمولو « برس توحال ناكف لاق . ابجي رحبلا

 یسوم هيلع ۳ « بوت مق رخو او ةرضصلا لاننا ینح اهراثآ ناب امج ر : لاق ,اصصق اه راثآ

 ىنلعُتل کنبنآ معن : لاق ؟ لیثا م. ىنب یسوم : لاق . "یسوم انآ : لاق . مالسلا كضرأب ینو : رضا لاقف

 « تنأ هلعت ال هينلع نا لع نم ۶ ىلع نإ .ىدوما اوس نعم ميطتسا نل كنإ : لاق . ادشر تفغ ام

 : ارمأ كا ىصعأ الو ارباص هللا ءاش نإ یادت : یسوم لاقف . هلأ ال هلا كع هللا لع نم لع ىلع تنأو

 «رحبلا لحاس ىلع نایشع اقلطناف . ارك ذ هنم كل ثدحأ "ینح ءىث نع ىنلأست الف یتعبتا ناف : رضا 4 لاقف

 ال اب | ةنيفسا ىف ابكر الف . لوت رینپ واسف رضلتا اوفترمف « مواد نأ موملكف « ةنيفس تف

 مهتنيفَس ىلإ تدمع « لوم رینب انواع موق : یسوم هل لاقف ٠ مودقلاب ةنيفسلا حاولآ نم احول ملق دق "رضلتاو

 ىلذخا الد : لاق ؟ اربص ”ىعم میطتست نل "كن كل فأ ملأ : لاق . |رمإ نیش تنج دقل « اهلهأ قرغتل امتفرف
 یرابلا مق » رف ج ۰ - ع



 ريسفتلا باتك - ۵ ٠

 لاق . ًانايسن یسوم نم ىلوألا تناكو : اکی هللا لوسر لاقو لاق . ارس یرسآ نم ینقهر الو « "تین ام

 الإ هللا لع نيب كنلعو یلعام : رضا هل لاقق ٠ عرق رسا فر .ةنيفسلا فرح ىلع 7 نوف ا

 رها صبا ذإ لحا سلا ىلع نایشع اه انیبف  ةنيفسلا نم اجرخ 2 رحبلا اذه نم روفصتلا اذه "صقنام لث

 هيك از است "تلتفا : یموم هل لاقف , لتقف مديب هماتقاف مديب هسار رضاك ذخاف « نامانلار مه بعلي امالغ

 « ىلوألا نم دشأ هذهو لاق ؟ اربص ”ىعم میطتسن نل كنإ تل لقأ ملأ : لاق : ارك فیش تاج دقل ؟ سفن ريغب

 ةيرق لهأ ايتأ اذإ ىح ء اقلطناف . ارذُع ین نم تغلب دق « ینبحاصت" الف اهدمب ءىش نع كأس نإ : لاق

 ”هماقأف یضللا ماقف  ”لفام : لاق - ضقن نأ ديرب (رادج اهيف ادجوف «اهوفيضي نأ اوَبأف ءاهلهأ امطتسا

 ”قارف اذه : لاق . ارج هيلع تّذخال ترث ول ءانوفيضي لو ءانوموطي مف مانتا ”موق : ىسوم لاقف . هديب

 ناك ىموم "نأ انددو : یب رفا لوسر لاقف . اربَص هيلع مست ملام لیوان كلذ  هلوق ىلإ - كن و ین
 ذخأي كلم مهمامأ ناكو )أ | رقي سابع نبا ناكف : ریبج نب "دیعس لاق . اهربخ نم انيلع لا صقي 9 ىح ربص

2 

 ‹ نیتمم هاوبأ - ناکو ًارفاك ناك ”مالفلا امأو )أر 1 ناکو ( اب صغ - ةحلاص - ةنيفس لك

 ىورف« نی رحبلا عمج ناكم ىف فلتخا (نيرحبلا عم غلب أ ىتح حر ال هاتفل ىسوم لاق ذإو : هلوق باب) هلوق

 یورو « ديمح نب ديع هجرخأ هلثم سنأ ن ؛ عیپرلا نعو « مورلاو سراف رحم : لاق ةداتق نع رمعم نع قازرلا دبع .

 ىف عارذ نيرحبلا عج : ةيطع نبا لاق . رحبلا ىف نابصإ ثيح سرلا و ركلا امه : لاق ىدسلا قيرط نم متاح ىبأ نا

 امه ليقو ۰ ماشلا رب لپ ام هیفرط و هیبونج ىلإ هيل امش نم طيحلا رحباا نم جرخ ناجيب رذأ ةبج نم سراف شرآ
 رحم مهضعب لاق : لاق كرابملا نبأ نعو . ةجنطب نيرحبلا م : یظرقلا بمک نم دم لاقو . مزلقلا و ندرآلا رحب

  فالتخا اذهو . فيعض بعكن ب ىنأ ىلإ دنسلا نكل متاع يأ نبا امهجرخأ يقيرفاب: لاق بمكن ”ىبأ نعو . ةينيمدا

 . امها رضخلاو ىموم عابتجا ن رحبلا عمجمب دارملا : لاق سابع نبا نع ىطرقلا هلق ام كلذ نم برغأو ۰ ديدش
 « صوصخلا ناكملا اذه اممعاتجا ةبسانم ىف رکذب نأ نسح امل و , ظفالا هیضتقب الو تباث ريغ اذهو « لع ارحب

 ىنأ لوق وه ( باقحأ هعجو « انامز ابقح ىضمأ وأ ) هلق ۰ نرحبلا عمجع نارحبلا عمتجا : لیبسلا لاق اك

 بقحلا : : ةداتق نع رمعم نع قازرلا دبع لاقو . بقح عملا و هلوأ رسکب یا ةيقح اضيأ همف لاقيو : لاق ةدديع

 هريدقت ءاجو . رذنملا نبا امهجرخآ نیا بقا : ريبج نب ديعس نعو ٠ رهدلا بقحلا : سابع نبا نعو . نامزلا

 هنأ دهاجم ن نع ديمح نب دبع یورو « ةئس نونا هنآ صاملا ن ور نب هللا دبع نع دذنلا نا یورف « مبريغ نه

 هيلي ینلا بابلا ىف كلذ حرش رکذأسو « رضخلاو یسوم ةصق فنصملا ركذ مگ. ۰ نوعیس

 ابهذم : € اب رم رحبلا ىف * لیس اف ا ايد اوشا مع انب الف ) بسا ا

 € راہلاب ”براسو ) هنمو « كسب : برست



 فدا ۲۹ ۷( 1١

 نب لي یتربخآ لاق مريخأ حرج نیا "نأ فسوب نب ماشه ان ربخآ ىموم نب 'يهادإ ازم - ۰

 - رج نب دیس نه دم "تیم دق اه"ریغو ؛ هبحاص ىلع اه دحآ ديزي - ریبج نب ديعس نغ رافيد نب وثرعو لسم

 لجر ةنوكلاب « كءادف لا ینلمج « سابع ابأ ىأ : تلق . ىنول لاق ذ] هتبب ىف سابع نبا دنمآ انإ » لاق

 یی امأو : هللا دع بذك دق لاف : ۳ لاقف ورع امأ . ليئارسإ ینب یمو# سیل هنأ م و هل لاقي "صاف

 لاق مالسا هيلع هللا لوسر یسوم : هلم هللا لوسر لاق لاق بمک نب نآ ینث دح سابع نا لاق : یل لافف

 ىف له « ا لور ىأ : لاقف لجر هكردأف ؛ لد بوق فرو ”نويملا تضاف اذإ ینح « اموی سانا رد
 ؟ نخ * بر ىأ : : لاق . ىلإ : ليف هللا ىلإ 7 ملل د رب مل ذإ هيلع بَسق . ال : لاق ؟ كنم ٍلعأ دحآ ضرألا

 . توملا ك راقب ثيح لاق : : و ره ىللاقف . هنم كلذ لع الع ىل لعجا "بر ىأ : لاق . نكرحبلا عمجء : لاق

 كمك أ ال : هاتف لاقف « لتکم ىف هلم اتو ”فخأف ٠ حوثرلا هيأ خدني ثيح تی اون ذخ : لاق لب یل لاقو

 (هاتَمل یسوم لاق ذإو ) ء رک “لج لوق كلاذف . اريثك تفك ام : لاق . تولا كقرافي ثيحم ىنربخت نأ الإ

 'ىسومو ”توملا "بارضت ذإ نیر ناكم ىف ةرخص هل ىف "وه انيبف : لاق  ديعس نع تسيل - ون نب َمشوب
 كسمأف « رحبلا لخد یتح تولا ب رض 8 رب نأ یبن ظقيتسا اذإ ىتح . هیتر ال : هاتف لاقف ۽ من

 هيماهبإ نيب قالو - رجح ىف هيأ ناكا ذكه : ورع یل لاق . رّجح ىف هرثأ "نناکیح رحبلا ب رج هع هلل

 ۾ دبس نع هذه تسیا - بصنلا كنع هلا E اذه ارفس نم انيقل دفل ) - امال نيتلاو

 "دیمس لاق « رحبلا ردیک يلع ءارضغ ةفنط ىلع : ناهلس يأ نب ”نامء ىل لاق ٠ ارضخ ادّحوف « امجرف « هربخآ

 نع "فشکف « قس وم هيلع لف« هسا ۲ ت ”هقرطو 0 ر تحن فرط لعج دق هبوثب ۳ : ريبج نا

 لاق . معن : لاق ؟ ليئارسإ ىنب یسوم + لاق .یسوم انأ : لاق ؟ تن ند ؟ مالش نم ىضرأب له : لاقو هجر

 ؟ كينأي ىحولا نأو « كيديب ةاروتلا “نأ كيفكي امآ : لاق . ادشر تع امم یتلمتا تبج : لاق ؟ كنأش اف

 نم مراقن رباط ذخأف . هلعآ نأ ىل ینینی ال الع كل ناو « همت نأ كلل نی ال الع یل "نا « یسوم اي

 ا رحبلا نم هراقنع ٌرئاطلا اذه نخ اک الإ للا لع بنج ىف كالع امو ی اع ام هاو : لاقف « رحبلا

 هللا دبع : اولاقف « هوفرع رخالا لحاسلا اذه لهأ ىلإ لحالا اذه لهأ لمح ' اراغص رباعم ادِجَو ةنيفسلا

 اهتةرخأ ىسوم لاق . ادتو اهيف دنوو امةَرخل « رجأب لمح ال معن : لاق ؟ ردح : دیعسا انلق لاق - دون

 تناك ؟ اربص عم میطتس نل كنإ لقأ ملأ لاق - ارکسم : دهاجم لاق - رم ًاثيش تثج دقا ؟ اها قرف
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 عقل . ارسع ىرمأ نم یه الو تیس ا ىنذخاو ال لاق . اد ةثلثلاو اطرش طس و لاو انايسنإ ىلوألا

 . نيكسلاب هد مث ”هجضأف افیرظ ارفاك امالغ ذخأف « نوبملي انالغ دجو : ديعس لاق ىلعي لاق . هلّدف ًامالغ

 e يش 2 ۶ سىس Î» ع
 ايك ز امالغ تلوقکةملسم ةيكاز یک اهأرق سابغ نا ناكو . ثنحلاب لس! سق ريغب ةيكز اسفف تلتقا لاق

 نأ ؛تبسح لاق « ماقتساف هدي مفر و اذکه هديب ديعس لاق , هماقأف "ضني نأ دیر ارادج ادج وف اقلطناق

 ناكو « مهءارو ناکو . لک ان ارج : ديعس لاق . ارجآ هيلع تذل "تش ول . ماقتساف هديب هحسسف لاق اس

 اومذتناف اهوحاصأ اوزواج اذاق « اهبيسأ اهدي نأ هب تكرم ىه اذإ /تدراف . ابص ةنيفس لک ذخأي كَم روسيح

 نأ ايش اراک ناکو نیتموم هاوبأ ناك . راقلاو لوقي نم مهعمو « ةروراقب اهودَس لوقي نم مهنمو ۰ اهم

 2 1 0 ۳ له ۳ م ر و رم

 ةاک ز هنم ۳۵ ام ر الدب نأ اندراف « هنید ىلع ماعب ات نآ ىلع هبح امپلمحم نأ : ارفکو انایفط امهقه رب.

 ريغ معزو . رّصَح لتق ىذلا لوألاب امهم محرآ هب اه : . احب برقآو  ةيكز اسفن تانقأ هلوقل اجر برقأو

 « ةيراج اهمإ : دحاو ريغ نغ لاقف ماع ىلأ نب ”دواد امأو . ةيراج الدبأ ا ا دعت

 لوالاو « امهنيب عجب غلب الف » ىليصآلا ةاود ىف عقوو ( امهتوح ایسن امبنیب عمج اغلب الف : هلوق باب ) هلق

 وأ لاق ( راهنلاب براسو : هه و : كار برسا « ايهذم : اب رس رحبلا ف هلمبس ذختاف J هلو ۰ ةرالتلل قفاوملا وق

 براسو 2 یرخآ ةنآ فو 6 هيق برسا ايهذمو اسم ىأ 4 اب رس ردبلا ف هل یس لا 2 ىلاعت هلوق ىف ةد ہہ

 « هيرس ىف انمآ نالف حبصأ هنمو ؛ هبمفم ىأ هرس ىف كلاس : م راهلاب براسو إل هلوق ىف اضيأ لاقو € دارللاب
 دانسالا نم رخالا ىلع اهدحأ ةدايز نایب دافتسب ( هبحاص ىلع ایهدوآ دیز ) هلوق . ىضم اذإ نالف برسنا هنمو

 اهريغو) هلوق . هيف خرج نا یخیش دحأ وهو طقف رانيد نب ورع نع نايفس ةءاور نم لوألا ناف ‹ هلبق ىذلا

 6 لوعفملا ف ذب ثدح یمهشکیلا ةياور ف عقود. ءاولا ريغإ ها دعو « روکذلا ثيدحلا ثدو ىأ ( هثدح هتممس دق

 اشم نم ريبج نب ديعس نع ةصقلا هذه نم اًديش یورو « ناملس ىف 1 1 نایک همم آ نم ضعإ جرچ نبأ نيع دقو

 نع ثيدحلا اذه ىور نمو « ريمع نب ديبع نب هللا ديعو نمره ن هلل دبع و میثخ نب ناڻع ن هللا دیع رج نا

 ةريسلا ف هتیاورو ةبيتع ن مكسلاو 4 امهريغو دواد ىباو لسم دنع هتیاورو ىعيبسلا قع) وأ ریبج نب ديمس

 . كلذ ماعلا لوق زاوج هيف ( ینولس لاق )هلوق . ةدئاف نم مهتاياور ی ام نایب ركذأسو , قح] نبال یرکلا
 « سابعنب هللا دبع ةينك ىه (سابع ابأ ىأ) هلوق ٠ لعلا نايسن ةيشك هيلا ةرورضلا تعد وأ بجعلا نمأ اذإ هلو

 هلوق 3 بدالا باتك یف هيف ثحبلا قایسو« هءنم نم افالخ كلذ زاجأ نل ةجح همق ) كءادف هللا ىاعج ( هلوقو

 دیدشنب صاقلاو « هلوأ نم نإ فذحب « صاق لجر ةفوكلاب » ىييمشكلا ةباو_ ىف ( اصاق الجر ةفوكلاب نا )

 واولا نوكسو نونلا حتفب ( فون هل لاقي ) هلق ٠ اهريغو ظعاوملا نم رابخالا شانلا ىلع صقي ىذلا ةلمهملا
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 ضوب دنع عق وو « مال فل لا دعبو اففنع ةدحولا رسكب وهو « ىلاكبلا فوت نا » نایفس ةباور قو « .اف اهدمب

 وهو « ةمجعلا فيفخنو ءافلا حتفب ةلاضف هيبأ مماو  باوصلا ره لوالاو ديدشتلاو هل وأ حتفب لسم ةاور
 هيخأ نبا ليقو رابخألا بمک ةأ نما نبا هنا لاقي و « ريمح نم نطب فوم ن دعس نب یعد نب لاكب یب لإ بوسنم
 فاكلا رسكو ةدحوملا حتفب ليكبلا فوت نبا ةدحرملا نوكسو ما حب رج نیءبالا فو . قودص یعبات وهو

 رومشم وهو « لادلا دیدشتب كادولا اب أ یتکیو « نادمه نم نطب ليكب ىلإ بوسنم مال اهدعب ةين اتحت اهدمب اففخم
 معذب نایفس ةءاور ىف (ليئارسإ یب یموع سيل ةنأ معذيإ هلوق . مو دقف یاکبلا فوت دلو هنأ معز نمو« هتینکب

 دنع ريبج نب ديعس نع قمس] نبا ةاور ىف عقوو . ليئارس] ینہ بحاص یموم وه سيل رضخلا بحاص ىموم نأ
 بمک نع معز افون نإ ضابع ابأ اي : مهضعب لاقف باتکلا لهأ نم موق هدنعو یابع نبا دنع تنکد لاق فاسنلا
 نبا لاقق « مالسلا هيلع فسوي نب مئارفأ نبا ىأ اشيم نب ىموم وه امن لعلا بلط ىذلا یتوم نأ رابحالا
 ىلع لمح هال ضراعت نیتیاورلا نيب سیلو « فون بذک : لاق . مع : تلق ؟ دیعساب هنم كلذ تغمسأ : شابع

 دنع عقوو « باتکلا لهأال نيرضاحلا ضعب یا مرضهب لاقف هلوق نوكيو ةناورلا هذه ىف هسفن مهیا اديعس نأ
 شاع نب | ناكو » قحا ىبأ ةياود ىف دمحأ دنعو « مهضعب لاقف د هلوق لدي « شابع نبال ليق » هجولا اذه نم مست
 نب ىسوم ناك « ادتبلا » ف قحا نبا لاقو « هتممس انآ معن : تلق ؟ ديعساي كاذك أ : لاقو اسلاج ىوتساف اكتم

 (ورع امأ ) هلق . رضا بحص ىنلا هنأ باتكلا لهأ معزيو « ليئارس] ىب ىف ايبن نارع نب ىسوم لبق اشي
 اور نود داند نب ورع ةباور ىف تعفو ةملکلا هذه نأ خرج نبا دادآ ( هللا ودع بذك یل لاق ) رانيد نبا

 نإ ىلعي ةءاور نم كلذ طقسو « ىضم اک رانید نب ور نع اضيأ اهاور نايفس ناف « لاق اک وهو ء لسم نب ىلع
 تناكدقو «ةلاقملا كلت قیدصت نع ريفنتلاو رج رلا ىف ةغلابملا ةدارإ ىلع نالوحم هلا ودع هلوتو بذك هلوقو . لسم

 ىف حصفي مل نکل « بعك نب یا كلذ نع الأسو ىرازفلا سيق نب رلاو سابع نبا نيب الوأ تراد ةلأسملا هذه
 ةءاور ىف ( متلي هللا لوسر لاف ) هلق ۰ للعلا باتك ىف كلذ نايب مدقت دقو « هيف عزانت ام نايبب ةياورلا كلت
 دنع قحا نبا ةاور یو ٠ مهظعو ىأ فاكلا دیدهتپ وه ( ركذ لاق ) هلوق ٠ مللي هللا لوسر عم هنأ نايفس
 هژاممن هللا ءال آو هللا مايأب مرکذب » هجولا اذه نم لسمو « هؤامعت هللا مايأو . هللا ماياب مرک ذف » ىتاسنلا

 « لمئارس) یب ىف ابيطخ مات ه نایفس ةيآور قو « مهار ةروس ريسفت ىف كلذ ىلإ ةراشالا تمدقن دقو « هژالب و

 « دانید نب ورع ىلع سم نب لمي ةدايز نه ردقلا اذه نأ ىل ربظب ( بولقلا تقرو نويعلا تضاف اذإ ىح ) هلوق

 نيمماسلا ىف هظعو رثأ اذإ ظعاولا نأ هيفو ٠ هيف سانلا تبثآ وهو ورمع نع نايفس ةاور ىف عقب مل كلذ نال .
 نع لاؤسلا نأ ىضتقي وهو « همسا ىلع فقأ مل ( لجر هكردأف) هلوق ٠ اولع, الثل ففخ نأ ىغبني اوكبو اومشغ

 هذه ىلع املج نک نكل « ةبطخلا ىف عقو كلذ نا موت نایفس ةباورو « هجوتو ةبطخلا نم غرف نأ دعب عقو كلذ
 غرفف بطغن ابیطخ ماق : هريدقت افذح هيف نأ ىلع لمحتف « لمسف ليئارسإ یب ىف ابيطخ ماق » هظفل ناق « ةياورلا

 رلا و سابع نا ةعزانم ىف نأ هدي يو « سلجملا قرافي مل دعب ىمومو مقر لاؤسلا نأ روظي ىذلاو « لثسف هجوتف
 ق له ) هلوق . ثيدحلا < كنم لعأ ادحأ لمت له : لاقف لجر هءاج ليئارس] ىب آلم ىف یموم اميب » سيق نبأ
 « قرف نيتياورلا نيبو « انآ : لاقف ؟ لعأ سانلا یا لئسف » نايفس ةاور ىف ( ال : لاق ؟ كنم ملعأ دحأ ضرالا
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 ديؤيو«ةاواسملا لاتحأ قبيف هيلع هريغ نع ةيلعألا نت بابلا ةباورو هل ةيدلعألاب مزجلا ید نایفس ةباور نال
 لسم دنع قحا ىبأ ةياور فو,« ال : لاق ؟ كنم لمآ ادحأ لەت له : لاقف ١ سيق ن رحل ا ةصق ىف نأ بابلا ةياور

 ضدالا ىف ناو « وه نم دنع ريخلاب لآ ىنإ : هيلا هللا ىحوأف « ىنم لعأ و !ريخ الجر ضرألا ىف لعأ ام : لاقف د

 عقوو « لا ىف ظفللا !ذهو «هيلع هقا بتعف» هل وقب قلعتي امع ثحبلا للعلا باتک ىف مدقت دقو « كنم لعا وه الجر

 ادبع ىل نإ : هيلا هللا ىحوأف » نایفس ةياور ىف عقو « لب ليق » بابل ةءاور ىف لوقو , لعافلا فذحي « بتعف د اذه
 نا ةلا ور قو « رضخ ادع لب » یموم لا ها یحوأف ١ سيق نب رحلا ةصق فو « كنم لمآ وه نی رحبلا عمجع

 نع هيب أ نع ةرتنع نب نوراه قیرط نم ديمح نب دبع دنعو , كنم لعأ وه الجر ضرالا ىف نا » لسم دنع قحإ

 نيأو وه نم : لاق , هلع ىلإ سانلا لع ىغتبي ىذلا : لاق ؟ لعأ كدابع ىأ ء بر یا : لاق ىموم نا » سابع نبا

 لضف نم ءىش هسفن ثدح ىسوم ناكو » ةصقلا هذه فر . هتءاح هل ركذو « ةرخصلا دنع هاقات « رضخلا : لاق ؟ وه

 . فوتسم هنع باوجلاو لاكش] نم اهيف ام نايبو ةظفلا هذه حرش معلا باتک ق مدقتو « هريزم لع ه ركذ وأ هيلع

 دنعو. اضيأ دارملا نيبي وهو « كتروأ ملام معلا نم هتبنآ نم ىدابع نم نا » ىئاسنلا دنع قعإ ىبأ ةياور ىف عقوو
 قوأ امل » هظفاو لأسي نأ لبق یموم سفن ىف عفو باوجلا نأ ىلع لدي ام ةيلاعلا ىفأ قيرط نم ديمج نب دبع

 نأو سابع نبا ند رخآ هجو نم یناسنلا دنع هوحنو « یم لعأ نم لاق نأ هتف ىف دجو هللا هلكو ةاروتلا یموم

 م ادحأ نأ هسفن ىف ضرعف « ةبطخلا ىف خاب أف ليئارسإ یب ىف ابيطخ یموم ماق » هظفل و ةيطخلا لاح ىف عقو كلذ

 یاسالا ةءاور قو « هب ىل فيكف براي لاق » نایفس ةياور ىف ( ناف بر ىأ لاق) هلوق «٠ قوأ ام ملعلا نم تۇي

 ىو « ةمالع ىأ ماللاو نيملا حتفب ( املع ىل لعجا ) لوق ٠ « هنم لعتأ ىتح لجرلا اذه ىلع ىنللداف لاق » ةروكذملا

 ىسوم لأسق » سيق نب رحلا ةصق فو « هب ىل فیکف  نايفس ةياور قو « ةنآ توحلا هل هقا لم « سيق نب رحلا ةصق

 « رانید نبا وه ( ورع ىل لاقف ) هلوق . هيف بلطا ىذلا ناكملا ىأ ( هب كلذ لعا ) هلوق . « هيقل ىلا ليبسلا

 نع نایفس ةياور ىف ارممفم كلذ عقو « مث ومف ىنعي ( توحلا كقراغي ثيح لاق ) هلوق ٠ حيرج نبا وه لئاقلاو

 سيق نب رحلأ ةمق ىف هوو « مث ورف توحلا تدقف ام ثيل « لتنکم ىف هلعجتف انوح كعم ذخأت , لاق ورع

 نبا وهاضيأ لئاقلاو « لسم نبا وه : (ىلعي ىل لاقو) هلوق ۰ « ءاقلتس كناف مجراف توحلا تدقف اذإ هل ليقو » هظفلو

 اةوح دوزت هل ليقف » لم دنع قتحسإ ىفأ ةباور قو « انون د یجمشکلا ةاور ىف ( اتوح ذخ لاق ) هلوق ١ خرج

 ملعت هنمو « یح وهو حلع ال هنآل اتم ناک تولا نأ ةياورلا هذه نم دافتسيو « توحلا دقفت فسح هناف « احلام

 هدوج و دوب دق هنآل دارطا در الو « اتم لک ال هربغ نآل تاناوملا نم هريغ نود توملا صيصخت ىف ةكحلا

 ذخأف ) هلوق . « هدقفت ثيح » ىرخالا تاياورلا ىف هلوقل نایب وه ( حورلا هيف خفني ثيح ) هلو . رصع ايسال
 لاقف ) هلوق . هاتفو یسوم ىنعي « هاداظصا امهنأ متاح ىبأ نبا دنع سنأ نب عیبرلا ةياود ىف ( لكم ىف هلل اوج
 یبمشک-لو ةثلثملاب رنک الا ( اريثك تفلكام ) هلق . «هاتفب هعم قلطناو قلطنا مث » نایفس ةياور ىف ( هاتفل
 نع تسفل لاقلا ( ديعس نع تسول « نون نب عشو ( هاتفل ىسوم لاق ذو ) هلوق كلذف ) هلوق . ةدحوملاب

 هافن ینلا نوكي نأ لمتحو « ريبج نب ذيعس ةباور ىف هدنع تسيا یفاا ةيمست نأ هدارمو « جرج نا وه ديعس
 قلطنا مث ١» هظفلو ريمج نب ديعس نع راد نب ورع نع ناس ةماور ق تا و اهناف ةيمسنلا ال قابساا ةروص
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 ليئارسإ ىب ىف ماق ینلا هنأو « .ابفآلا ثيداحأ ىف عشوي بسن نایب مدقت دقو « نون نب عشوب هاتف هعم قلطناو

 سوم نأ نم ةلاضف نب فون هلقن ىذلا لوقلا ىلعو « ىموم تخأ نبا ناكهنأ ىبرعلا نا لقن و « ىموم توم دمب

 : لاق ةمركع قيرط نم ىربطلا ىور دقو « نون نب عشوپ هاتف نوكي الف نارع نبا وه سيل ةصةلا هذه بحاص

 ىنذلا ءاملا نم برش ىتفلا نا : سابع نبا لاقف ء رضخلا قل نيح نم ركذب ىءوم یتفل عمسن ۸ سارع نال ليق

 كلذو « ةمايقلا موي ىلإ هب جول الاف رحبلا ىف هلسرأ مث نيحول نيب هب قب اطف ملاعلا هذخأف « دلغ توما هنم برش

 ناف « تبث مل: تلق . عشوي وه سيلف اذه تبث نإ : ىريشقلا نیرصن وبأ لاق . هنم برشی نأ هل نكي مل هنأ

 ىفلا ظفل نم هذخآ هنأكو « عشوب وه سيل یفلا نأ یضتةب نآرقلا رهاظ نأ ىبرعلا نبا معذو . فيعض هدانس]

 ءاوس هراا مدخ نم ىلع كلذ قلطأو , باشلا وهو ىفلا نم ذوخأم یفلا نال ديجي سيلو « قيقرلاب صاع هنأ وا

 ىح » نایفس ةياور ىف ( ةرخص لظ ىف وه اهنيبف ) هلوق . انابش نوکت مدخلا نأ بلغألا نآل . اخيش وأ اباش ناك

 ىأ ةيناتحت مث ةنكاس ءارو ةحوتفم ةثلثمب ( نايرث ناكم ىف ) هلوق ٠ « امانف امبسو.ر اءضو ةرخصلا ايتآ اذإ

 قو « ريسلا وهو ضرألا ىف برضلا نم لعفت وهو ديدشتو ةمجعم داضب ( توحلا برضت ذا ) هلوق ٠ لدلبم
 برطضاف » لسم دنع قح) ىبأ ةياور فو « رحبلا ىف طقسف هنم جرغ لّتكملا ف توحلا برطضاو » نايفس ةياور

 هبا رطضاف « اضيأ برطضا ءاملا ف طقس الف لّمكملا قالوآ برطضا هنال « امهنيب ةراذم الو « ءالا ف توح ا

 بابلا ىف نايفس نع ةييتق ةءاور فو . اكلسم هيف ذا ثيح رحبلا ىف هريس ىف ىناثلاو « ىحام أديم ىف ايف لوالا

 امام نم بيصي ال ةايحلا اهل لاق نيد ةرخصلا لص قوت ورع ثيدح ريغ ىو نايفس لاق ةدايزلا نم هلب ىذلا

 نأ ىزوجلا نبا ىكحو « رحبلا لخدف لّسكملا نم لسفاو كرحتف نيعلا كلت ءام نه ت وحلا باصأف « ىحالإ ءىش

 كثب دح ىف اهنأ نايم ركذ ىلا ةدايزلا هذهو « سالا هب ىحب ام وهو : لاق ءاه ريغب « امجاد ىراخيلا ىف هتياورىف

 یح » هظفلو ورع ثيدح ىف ةجردم نايفس نع راسي نب هاربا ةياور نم هيودرم نبا اهجرخأ دق ورع ريغ

 نم بيصي ال ةايحلا نيع اهل لاقي ءام نيع ةرخصلا دنع ناكو لاق .. مان ىأ - اهدنع یموم لاقف ةرخصلا ىلا ايهتنا

 نظأو « رحبلا ىف طةسف لكلا نم جرخ و « شاعف ةراعق توحلا ىلع ءاملا كلذ نم ترطقف , شاع الإ تسم ءاملا كلذ

 نيع اهل لاقي رحباا ىف نيع ىلع ىفأف ه لاق هقب رط رم متاح ىبأ نبا جرخأ دقف « ةداتق نع كلذ ذخأ ةنييع نبا نأ

 :لاقف ةدايزلا هذه نيتلا نبا هاكح اف ىدوادلا ركن دقو « هيلا توحلا حور هللا در نيعلا كلت باصأ الف « ةايحلا

 ناك هنأ ىلع ةلالد نيعلا تولا لوخد ىف نکل : لاق . هتردقو هللا قلخ نم وبف اظوف< ناک ناف . تبثب اذه ىرأال

 : لاق . یا نيعلا ريغب هییح نأ ىلع رداق هللاو : لاق . نيعلا ىلا جت ل رجلا اذه ىف اک ناک ولف « هلوخد لبق یح

 كبذک سيل و « نيعلا ءام وه توا هما لخد ىذلا ءأملا نأ نظ هنأكو « الالدتساو ىوعد همالك فوض ىف الو

 ی ایش ناك ءاملا نم توخلا باصأ ینلا نأكو رحبلا ريغ یهو ةرخصلا دنع نيعلا نأ ىف ةعرص رابخألا لب

 روكذم كلذو ۰ دلن ةايملا نيع نم برش رضا نأ معز نم دنتسم اهيف لقنلا تبث نإ نیما اذه لعلو « شاشر

 درقو اباتك كلذ ىف یدانلا نب رفعج وبأ فنص دقو . تايليئارسالا نم لقنی ناک نم هريغو هبنم نب بهو نع

 ىسنف ظقیتسا اذإ ىح . هظقوأال : هاتف لاقف « مان ىسومو) هلوق . تايايئارسإلا نم دجو ایف لقنلاب قوي ال هنأ

 بسن ليقف < اهبتوح ايسن ) ىلاعت هلوق امأو . ىمذف راس ظقیتسا اذإ یتح هريدقت فذح مالک لا ىف ( هربخم نأ



 ريسفتلا باتک - 0 اذ

 . ىمأ ىتفلا نأ دارملا لب : ليقو . ثيدملا اذه ىف اك یوم رم نأ ىمأ « یتفا وه ىتانلاو « افت املا نایشنا

 هعم نكي مل ذئنیح هنال ظقبتسا نأ دعب توملا نأش نع مريختسي نأ یموم یمن و « توها ةضقب ىموم بخ نأ
 نونلا رسكب ىمنلا نم ذوخأم « ارخآ ( ايسن ) هلوقب دارملا لب : ليقو . كلذ ىمنف وه نأ هلأسي نأ ددصب ناكر
 ةبآلا حيرص لب « ديغ وهو : هارکذ هيلا اجاتحا ايلف < « هيلا جایتحالا مدعل هداقتفا ارخأ امهنأ ىنمملاو ,ريخأتلا وهو

 ىف لسم دنع عقوو . كلذي ىنوم ربخ نأ یتف و توحلل یزج ام لع علطا یفلا نأو « ريخلا حرص ةع ىلع له

 « هری نأ یسنف لاق « هريخاف هللا ین قحلأ الأ هاتف لاقف « راسف ظقیتسا امل هاتف مدقت یسوم نا » سل ىبأ ةءاور
 یکذیو « حيج ىناثلا ابفصت و اهئاشحأ ىلع قيقد دلج و مظغو كوش اهوناج دحأ ةكمس ىأر هنأ ةيطع نبا رکذو

 ام يا وم يكل « ىموم توح لسذ نم اهنأ ناكملا كلذ لهأ
 6 ءاحلا حتفب هيف اذك ( رجح ىف هرثأ ناكىتح رحبلا ةيرج هنع هقا كسمأف ) هلوق لع هللاو  هلسن

 ىف هرث أ نأك) جرج نبا وه لئاقلا ( ورع یل لاق ) هلوق ' حضو وهو ةلمبملا نوكسو مبجلا مضب رحج ةناود قو

 نع نایفس ةباور ىفو ..نيتبابسلا ىعي « امینایلت نیتلاو » ىنيمشثكلا ةاود ىف (ىلاو هيماجا نيب قاحو رجح
 تولابراعضاف » سم دنع حج ىلأ لا ود قو . ةفصلا نم هيلا راشآ ام رسفي وهو «قاطا لثم هيلع راصف » ورمع

 «ارصتخم انه عقو اذک ( ابصن اذه انرفس نم انيقل دقل ) هلوق . « ةوكلا لثم راص « هيلع متلي ال لغجل ءاملا ىف

 نر انيقل دقل انءادغ انتآ هاتفل یموم لاق دغلا نم ناكاذإ ىح امهتایل و امهموي ةبقب اةلطناف » نايفس ةءاور قو

 سیلو « ةليلو موي دعب الإ یسوم ری م یفلا نأ موف هنأکو . مو ةياورلا هذه : ىدوادلا لاق « ابصن اذه ان رفس

 ازواجت املف » لسم دنع قعإ ىبأ ةياور ىف ام كلذ حضوبو « هبلطل اجرخ مو, نم اهءادتب أ ن نأ دارملا لب دارلا كلذ

 نایفس اور ینو « ازواجت ینح بصن هبصت لو: لاق 4 ايصن اذه انرفس نم انيقل دقل انءادغ انآ ) هال لاق

 « بصنلا كنع هقا عطق دق لاق ) هلوق ٠ < هب هلا سآ ىذلا ناكا زواج ىح بصالا یتوم دحي لو » ةروكذملا

 ( هرخآ ) هلق . هقاس ىذلا دانسإلا ىف تسيل ةظفللا هذه نأ هدا مو « جرج نبا لوق وه ( ديعس نع هذه تسيل

 ريض ماه اهدمب ءارلا حتفو ءالا رسكو ةزمحلا دم هنم ةخسف ىف مث « ءاهو ءارو ةمجعمو ةزمهب رذ دآ دنع اذک

 ةياور قو « ةيوصنم ةثوئم ثينأت ءاتو تاحتفب یرخآ ىفو « ةالا قايس ىلع كلذ لاحأو مالكلا رخآ ىلإ ىأ

 ىف عقوو . ةصقلاب یموم ىتفلا ربخأ ىأ . رابخالا نم ةدحوم مث ءالا نوکسو ةزمهلا حتفب « هربخآ ه رذ ىلأ ريغ

 ابرس توحلا ناكسف : لاق ( ابجي إل ىلا ةنآلا قاسف < ةرخصلا ىلا ايوا ذإ تيأرأ ) هاتف هل لاقف  نایفس ةءاور

 اعجرف ) هلق . لتکم ىف حام توح برست نا ىمو» بجي : لاق ةداتق قيرط نم متاح ىبأ نبالو . ابي یمولو

 ءانتجاح هذه» ىناسنلل ةءاور فو « بلطأ ىأ € غبن انك ام كلذ ) یموم لاقف د نايفس ةياور ىف ( ارضخ ادجوف

 (()اهراث ناصب امجر لاق اصصق امهراثآ ىلع ادنراف ) هلوق . توحلا سمآ ىف ىنعي هيلا دبع هللا ناک ام ىسوم ركذو

 لدي اذهو «لمف ام توحلا اف لعف ىلا » هل اور ىف یئاسنلا داز ( (۱) ةرخصلا ىلإ ایپتنا ىتح ) امهريس راثآ ىأ

 هلق . امهراثآ صاصتقا ىلإ اجاتحا ام ظقيقسا ام لوأ هريخأ ول ذإ « انامز اراس ىتح یسوم رخ مل یتفلا نأ ىلع

 انه نتلاب تسهلو « خسنلاب اذكمه : یالرب ةمبط شءاه ىف .. )١(



 ۹۷ ۷۲۹ ثيدحلا

 ةرخصلا ىلا ايهتنا ىح » نايفس ةياود قو « ءايينآلا ثيداحأ ىف هلاح خرشو هپ ركذ مدقت ( ارضخ ادجوف )

 نيب ةرياغم الو : تلق . رحبلا ةريزج ىف هادجو امث] امهنأو مو ةباورلا هذه نأ ىدوادلا معزو «« لجد اذاف
 دنع قعا ىبأ ةاور ىف عقوو . ةريزجلا ىف هادجو نأ ىلإ هاعبتت ةرخصاا ىلا ايبتلا امل ام ملأ داراا ناف « نيتياورلا

 قب راء نم متاح یآ نبا ىودو .« رضخلاب وه اذاف سمئلاب بهذف « ىل فصو ان : لاقف تروح ا ناكم هارأف »سم

 . رضخلاب وه اذاف توحلا رثأ ىلع ىسوم اماخدف ۰ ةوكراصف توحلا كلسم نع ءاملا باجتا : لاق سنا نب عيبرلا

 لمجل « توحلا دجوف ةرخصاا ىتأ یح یسوم عج رف : لاق سابع نا نع قوءلا قیرط نم متاح یآ نا یودو

 ريمي ىح سبب الإ رحبلا نم اثیش سع ال توحلا لمجو « توحلا عینی و ءاملا هنع ام جرفپ هاصغ مدقب یموم
 یدسلا قي رام نم متاح ىبأ نالو . رضخلا قاف رحبلا ىف ةريزج ىلإ ىهتا ىح كلذ نم بجعي یسوم لم+ل « ةرخص

 ىح , هيف ذخأيف ارجح نيصرف رحبلا ىف هنم بصإ ءاقس ىف ءام هعمو هبر اعد یسوم نأ سايع نا نع ائغلب : لاق

 ةسفنط ىلع ناماس یآ نب نائم ىل لات ) هلو . آر 9 « لجرلا ىري له فوشتي وهو اهدعصأ .رخص ىلإ یہا

 ديعس نع ثيدحلا اذه ذخأ نم وهو معطم نب نيج نب نایاس ىبأ نبا وه ناثعو « جرج نبا وه لئاقلا ( ءارضخ
 یسوم یأر : لاق نايلس ىبأ نب نا نع خرج نبا نع كرابملا نا قيرط نم د. نب دبع یورو « ريبج نبا

 ةنكاس نون اههنيب ءافلاو ءاطلا رسكب یهو ريغص شرف ةسفنطلاو . ىنا ءاملا هجو ىلع ءارضخ ةسفنط ىلع رضخلا

 دانسالاب لوصوم وه ) هب وب ىجسم ريبج نب ديعس لاق) هلوق . تام ءافلا حتفب و هاطلا سكب و ءافلاو ءاطلا مطب و

 دیعل و « افقلا ىلع ًامقلتسم ابو ىجسه » لسم ةياور ىفو « بوث یجسم لجر اذاف و نايفس اور قو« روكذملا

 هجو نم متاح نآ نالو « ءاکب افتلم رحبلا رئازج نم ةريزج ىف امان هدجوف ه ةيل املا ىنأ قيرط نم ديمح نبا
 لاق « هماعط املع یا دق امع هعمو فوص نه .اکو فوص نم ةبج هيلغو رضا ىأرف » ىدسلا نع رخآ

 یا ك كثادح ءامدنالا ثيداحأ ف مدقت دقو - یہا « هلوح بشعلا تم ناکم ف ماقأ اذإ ناك هن ال رضا ويب إو

 : ضدالا هجو ةورفااب دارااو« ءارضخ هت تت یه اذاف ءاضيب ةورف 1 ىلع ساج هن رضا ىم اعاو هعفر ةر ره

 نع بوثا فدكف «کیلع مالساا لاقف » لسم دنع تسإ ىنأ ةءاور ىف ( همج و نع فشكف ىسوم هيلع لف ) هل

 ةياورفو , نیونتلاب «ضراب» ینیمهکلا ةاور ىف (مالس نم ىضرأب له لاقو) هژوق . « مالسلا ميلعو : لاقو همجو

 . ضرالا كلت لهأ نأ ىلع لدي داعبتسا مات سا وه و" فکر أ نبأ ی یەم هو « مالساا كضراب یو لاق د نام

 انآ : لاق ؟ تنأ نه ) هلوق . مالسلا هيلغ در نآ دم همیفتسا هن أب نيتياورلا نيب عمجو « نيسم كاذ ذإ اون وکو مل

 قحإ یآ ةياور قو « تنأ نم » هلوق نایفس ةباور نم طةسو ( معن : لاق ؟ ليئارسإ ىب یموم : لاق . یموم

 كلذ داعأ رضا نأب ایجیب حمحجبو « ليئارسإ ینب یموم : لاق ؟ ىسوم نم : لاق . یسوم : لاق ؟ تنأ نم لاق »

 كيلع مالسلا : ىسوم لاقف . ةصقلا هذه ىف سنآ نب عیبرلا قبرط نم ديمح نب دبع هجرخأ ام امآو . ادیکأت

 اذهو ىب كاردأ ینلا كب یتاردآ : لاق ؟ ىسوم ىنأ كيردي امو : لاق « ىسوم اي مالسلا كيلعو : لاقف « رضخ اي

 انأ نیس ا ىف هلوق هت وب دعبي نکل « ین رضا نأ ىلع ججحلا نم وبف تبث نإ

 هلوق ؟ « كب ءاج ام لاق » قع] ىبأ ةياور ىف ( كنأش اف لاق ) هلوق . فردا + لما رتسإ ف تومان د وف
 امهنأ ىلع روپمبا و « هيناث نوكسو هلوأ مضب مهلك نوقابلاو نیتحتفب ورع وبأ أرق ( ادشر تلع ام ىنملمتل تثج )

 ىرابلا مذ + 4 ج هج -



 ۳ باک ل 1 1 ۱/۸

 نا لوعفم هنآ لع بوصنم وهو . رظلا حالص : نوکس مث مذإو « نيدلا : نيت>:فب ليقو « لخیلاو لخبلاک ىع

 هذه تطقس (كيتأي ىحولا نأو كيديب ةاروتلا نأ كيفك امآ) هلوق : « تملع » هلوقل هنإ لاق نم دمبآ و « ىئدلعتل

 نأ كل یفینب ال اع یل نإ ینومای ) هلو . لس نب ىلعي ةياود نم انآ رپظب ىذلاف « نايفس ةياور نم ةدايزلا
 نم فرعي ناک رضا نال نیمتم كلذ رردقت و ؛ هعيج ىأ ( هدلعأ نأ ىل یفینب ال الع كل ناو ) هعيمج ىأ ( هيلعت

 ىف عقوو . ىحولا قيرطإ هيأ ام نطابلا جلا نم فرعي ناك ىمومو « هنع فاكملاب ینغ ال ام زهاظلا كسلا

 ىلا ةراشالا تمدقت دقو « هلبق ىذلا ىە وهو « تن هملعت ال هءايلع هللا مع نه لع ىلع ىلإ یسومای» نايفس اور

 رارمتسا ىلع ةلادلا ةغيصلاب قاطأ !ذک (اربص ىعم عیطتسن نل كن اقر نایفس ةباور ىف لوق ۰ للعلا باتک ىف كلذ
 هتمصع نأش كلذ نل « غرشلا فلاخي ام ىأر اذإ راکن الا كرت ىلع ريصي ال ىموم نأ نم هيلع هللا هعلطأ امل قنلا

 صتخا ینلا للعلا ىف هتلزنم ىلع هب علطا ام هنم دهاشيل هدم ىثم لب ةنايدلا رومآ نم ءیش نع یسوم هلأسي ل كلذلو

 ؟ ريصآ فيك : لاق « ريصأس انأو رصا ال ی تلق مل: هريدقت لاوس نع مافتسا « ريصت فيكو » هلوقو . هب

 هيفو هاصف نايصعلا ىف ناتسب لو ريصف ربصلا ىف یثتسا ليق « كل یمعآ الو ارباص هللا ءاش نإ یدجتس » هلوقو

 . عرشلا رهاظ فلاخم ابف هيلع راکنالا ال « كلذ ريغو هعم ىثملاو هعابنا نع ريص هنأ ريصلاب دارملا نأكو « رظن

 . « هنأش كل نيبأ ىتح » سابع نبا نع وعلا ةياور ىف ( اركذ هنم كل ثدحأ ینح ,ىث نع ىللأست الف » هلوقو
 لوق بقع رحبلا ىف رقن رئاطلا نأ ةياورلا هذه رهاظو « ملا باتک ی هحرش مدقن ( هداقنع رئاط ذخأف ) هلوق
 لوالا تناك » هظفل و « ةنيفسلا قرخ ام دعب عقو كلذ نأ یضتقت نايفس ةباورو « امبملعب قلعت ام ىمومل رضا
 عمجيف ۰ خا رض#لا هل لاقف ةرقن رحبلا ىف رقنف ةئيفسلا فرح ىلع عقوف رونصع ءاجو و لاق « ان اس یموم نم

 یاسنلا یورو « ةئيفسلا رک ذب نایفس حيرصتل ةنيفسلا امم وكر وهو فوذحع بقعم هراقنع رئاط ذخاف هلوق نأب
 اکل ام لوقي : لاق . ال : لاق ؟ راطلا اذه لوقب امیردنآ » یمول لاق رضخلا نأ سارع نا نع رخآ هجو نم

 ىف دي نب دبع دنع ةرتنع نب نوراه ةيا ور قو ءرحبلا اذه عيمج نم یراقنب صقنأام لثم الإ هللا لء ىفناملعت ىذلا
 فاطخلا : لاق یدسلا قيرط نم متاح فآ نبالو « ءاملا نم هراقنع ذخأي لمجل فاطخلا كبر لسرأ » لاق ةصقلا هذه

 ىراخبلا ىلع ملكت نم ضع لمنو ) را هل لاقي یذلا رئاطلا اذه ىأر : لاق ةي املا یآ قب رع نم ديمه نب دعو

 ( اذإ ) باوج € ادجو ) هلوق نأ ال ( ةئيفسلا ىف ابكر هلوقل ريسفت وه ( رباعم ادجو ) لوق . درصا هنأ
 ىف ارف « حبلا لحاس ىلع نايم اقلطفاف » نايفس ةباور ىف عقوو . ةئيفسلا امم وكر لبق ناكرباعملا امهدوجو نال

 قیر نم متاح ىبأ نبالو « راذصلا نفسلا یهو ربعم عج ةدحومو ةلموع رباءلاو « ۸ وام نأ موماكف ةنيفس

 ديعسل الف لاق «حاصا هللا دبع : اولاقف ءوفرع.) هلو . « رض مهادانف بهاذ ةيفس مهب ترم » لاق سنأ نب عببرلا

 موملکشف » دانید نب ورغ نم نايفس ةاور قو . سم نب ىلعي نظأ ابف لئاقلا ( ممن : لاق ؟ رضخ : ديبج نا

 حتفب « لوت ريغب اولمش م نايفس ةءاود فو « ةرجأ یا ( رجأب ) هلوق « اولمأ رضا اوةرعف <« مولمح نأ

 یلعمی نأ مه نيبو رضخ مادانف د سنأ نب عببرلا ةياور نم متاح ىبأ نالو « ةرجآلا وهو واولا نوكسو نونا

 ءاصوصل اون وكي نأ ین فوخم ناكم ىف الاجر یر انا : میحاصا ولاقف ۽ مهريغ هب اول ام فمض دحاو لك نع

 ةنيفسلا بامصأ نأ هريسفت ىف شاقنا ركذو «ةرجأ ريغب میامش «روثلا میهوجو ىلع یرا ىتاف , مینا آل : لاقف
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 ابف لمج ىأ ةانثملا ديدشتو واولا حتفب ( اهيف دتوو اهةرخ ) هلق . رخآلا ف تسيل ةنامز دحاو لكب ةعبس اوناک
 « مودقلاب ةئيفسلا حاولأ نم احول علق دق رضحلاو الا أجفي مل ةنيفسلا ىف اوبكر الف » نایفس ةياور قو « ادنو

 جرج نبا نع كرابملا نبا ةياور نم ديح نب دبع دنعو « ادتو هناکم لمجو حوللا علق هنأ نيتياورلا نيب عمجاو

 ةيلاعلا یا هاور قو ء دنولا ىف ةا لادلا دیدشتو واولا حتفب هب دولاو « ابقرخ نيح دوب ءاج » » لسم نب ىلعي نع

 لاق . اإ ائيش تشج دقل ) هلوق . « كلذ نيبو هنيب ارامل وتلا آر ولو, یسوم الإ دحآ هرب لف ةئيفسلا قرن د

 قيرط نم ديمح نب دبع هجرخآ دقو ؛ هنم عمس ۸ ليقو « دهاجب نع جرج نبأ ةياور نم وه ( اركنم : دهاجم

 ابحي : لاق ارم ) هلوق ىف ةداتق نع سيق نب دلاخ قیرط نم متاح ىنأ نا یورو « هلثم دهاجب نع حيحن ىبأ نا

 ال یسوم نا د متاح ىنأ نا دنع سنا ن عيبرلا ةياود قو . امظع : لاق (ارم] إل هلوق ىف رخص ىنأ قيرظ نمو

 ؟ذبعلا ركذت الأ : عشوي هل لاقف . كلام لوأ كنأ لعتس « مك الها تدرأ :لاقو هبايث دشو ابضغ التما كلذ یار

 بحاصا لاق اوصلخ ال رضا ناو . ىنذخاؤت ال : لاقف للا ىسوم كردأف ؟ كل لقآ ملأ : لاقف رضحلا هيلع لبقأف
 اطرش ىطسولاو انايسن ىلوآلا تناك) هلوق .« هدي لع هللا ایحلصا و «هيأر اودمخ « ريخلا تدرا امن : ةئيفسلا
 « قابلا رکذپ مو « انايسن یسوم نم ىلوالا تناكو : للّ هللا لور لاقو » لاق نايفس ةباور ىف ( ادمع ةثلاثلاو

 « قارف ةثلاثلاو رذع ةيناثلاو نايسن ىلوالا » لاق اعوفرم سارع نبا نع ةهركع قيرط نم هيودرم نبا یورو

 « كقرافأ نيح كلذف ثالث ىف ىلع تلي نا : ىمومل رضحلا لاق » لاق سن نب عییرلا قيرط نم متاح: ىبأ نادنعو
 « فيعض هدانساو « مالكلا ضي راعم نم هننکسا و ؛ یسوم سڏي مله لاق بمكنب ىبأ نع رخآ هجو نم ءارفلا یورو

 ةءاودىف (امالغ ايقل )3 ` ٠ كلذ وحنب ةثلاثلا نعو ةيث املا نع یسوم رذتءال ات اث اذه ناكولو « دمتعلا وه لوالاو

 طرشلا ءازجو ابقا ىلع ةفطاع ءافلا ( هلتقف ) هلوق . « امالغ رضا رصبآ ذإ ىلحاسلا ىلع نایشع_ امه امئيبف د نایفس

 ىح إل هلوق فالخ وهو « ةلبم ريغ نم هءاقل بقعي مالغلا لتق نأ ىلإ ةراشإ طرشلا ةلج نه لتقلاو « یلتفآ لاق

 نبا وه ( ىلعي لاق ) هلوق ٠ بوكرلا نع یخارت هنال طرش رشلا باوج عقو قرخلا ناف ( ابقرخ ةنيفسلا ىف ابكر اذإ

 ةءاود ( افيرظ ارفاك امالغ ذخأف « نورعلي ان املغ دجو ) ريبج نبا وه ( ديعس لاق ) روک ذا دانسالاب وهو لسم

 ذخأف» نايفس ةب اور نو « نيكسلاب هحذ 2 هعجض اف هجولا ءىضو امالغ م ديمح نب دبع دنع خرج نبا نع ىرخأ

 «هسأر علتقا مث هحيذ ةئأب امهنيب عمجيو « هعطقف  هیاب ینلا بابلا ىف هتياور قو « هلتقف هديب هعلتقاف هسأرب رضا
 سا نکعو . حصأ لوآلاو « ةمجعم مث ةثلثك یهو < هسأر خلیف ةرخص ذخاف » ىربطلا دنع ىرخأ ةءاور قو
 رسکب ( ثنحلا لمعت مل سفن ريغإ ةيكز اسفن اسفن تلتقأ لاق ) هلو . هسأر عطقو هحيذ مث ةرخصلاب هسأر برض نوکب

 « ةيكز » هلوقل ريسفت « لمعت مل و هلوقو  ةدحواا و ةمجعلا حتفب رذ ىبالو < ةثلثم هرخآو نولا نوکسو ةلمبملا

 ناکو « هریفلو رذ ىنآل اذک ( ا سفن ريغب ثلا لمعت م ةيكز افن تلتقأ : ريدقتلاو

 ةليمف نآل غلبا لوالاو ةيكاز ورمع وبأو ريثكن باو عفان ارقو « رثكالا ةءارق یهو « ةیکز اهؤرقي سابع نبا

 ىأ « نيتءارقلا ىلإ ريشي و , ىوارلا نم ريسفت وه ( ايكاز امالغ كلوقك ةللل.م ةيكاذ ) هلوق . ةغلابملا خيص نم
 بسح ىلع ىموم كلذ قاطأ امو « ةبلسم یعع لعافلا مسا یرخالا ةءارقلاو ةمل اما ةغيصب سايع نبا ةءارق نا

 نيسلا حتفب میضعبل و « ماللا رسکو نيسلا نوكسب رنک الاف « ةبلسم » طبض ىف فلتخا نك « مالغلا لاح رهاظ
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 هذهو : لاق ( اربص ىعم عيطتست نل كنا كل لفأ ملأ إل انه هتياور ىف نايفس دازو , ةحوتفلا ماللا ديدشتو

 انيلع هقا ةر : وب ىنلا لاقف » ةصقلا هذه ىف ديبج نب ديعس نع قح] ىنأ ةءاور نم لسم داز « لوألا نم دشأ

 الف اهدعب ءىش نع كتل أس نإ : لاقف هبحاص نم ةمامذ هتذخآ هنکل و « بجعلا ىأرل ل هنأ الول « یوم لعو

 : لاقو یسوم كلذ دنع ايحتساف د ريبج نب ديعس نع ريهع نب ديبع نب هللا ديع قيرط نم هبودم نالو « یبحاصت

 كثيدحلا رخآ ىف نايفس ةءاور نم رايد نب ورع ةءاور ق ابلثم عقو ةدايزلا هذهو < اهدعر یش نع كلاس نإ

 ن نامع قيرط نم ىليعامسالا داز « اھا نم ائءلع هللا صقي ىت رص سوم نأ انددو : و هللا لوسر لاق »

 لهأ اینا اذا ىتح اقلطناف » نایفس ةياود ىف ( ارادج ادجوف اقلطناف ) هلوق . « صق ام رثكأ ه نايفس نع ةريش ىبأ

 لیقو ةلب لا ىه لبق « ارلهأ اممطتساف سلاجا ىف افاطف . اماثل ةيرق لما د لسم دنع قعإ ىبأ ةياور فو « ةيرق

 فالتخالا نم بيرق فالتخالا اذهو « سادنالا ةريزج ليقو ةرصان ليفو هقرب ليقو ناجيبدذأ ليقو ةيكاطنإ

 اذكه هدیب دمعس لاق ) هلق . كلذ نم ءىثب قثوب ال نأ یضتقن كلذ ىف ةنيابملا ةدشو « نيرحبلا عمجع دارملا ىف

 نبا وه ىلعي لاق » هدعب لاق اذهل ؛ ديعس نع رانید ن ورع نع جرج نبا ةياور نم وه ( ماقتساف هدب عفرو

 - لئام لاق - ش ةئب نأ ديرب ازادج ادجوف د نایفس ةلاور ىفو « ماقتساف هديب هحیسف : لاق ادعس نآ یبسح سم

 هلوق . مجعارذب عارذ ةئام ىف اعارذ نيسمخ ناك رادجلا كلذ ضرع نأ ىلعثلا ركذو < هماقأف هديب رضخلا لاقف

 ماانينأ موق : ىموم لاقف هتياور ىف نايفس داز ( هلك أن ارجأ : ديعس لاق ءارجأ هيلع تذذتال تنش ول لاق)

 ذخأف « كنيبو یبب قارف اذه لاق » قا ىبأ ةياور ىفو « ارجأ هيلع تذغنال تئش ول « انوفيضي لو انوممطي لف

 مالغلا لتقو ةنيفسلا قرخ ىلع ینمولتآ : ىسومل لاق رضخلا نأ ىلعثلا ركذو « ینئدح : لاقف هب و فرطب یسوم

 ' بيعش ىتبا مانغأ تيقس نيحو « ىطبقلا تلتق نيحو « رحبلا ف تيقلأ نيح كسفن تيسنو « رادجلا ةماقإو
 نبأ ناكو » نايفس ةياور ىفو ( كلم مهمامأ سابع نا اهآرق « مهمامأ ناكو « كلم مثءادو ناكو ) هلوق . اباستحا

 ٠ ميهارب] ريسفت ىف « ءارو » ىف مالكلا مدقت دقو « ابصغ ةحلاص ةئيفس لكذخأي كلم مهمامأ ناكو : أرقي سابع

 نراك ىذلا كلملا ةيمست نأ هدارمو , خرج نبا وه كلذ لئاقلا ( ددب نب دده هنأ دوعس ريغ نع نوع زب ) هلوق

 دی رد نبأ معزو لاق ؛ دهاجم « سيل باتنک » ىف هب ولا نبا هازعدقو تلق . ديعس ةياور ىف عمت مل نفسلا ذخأي

 ف كارتشالاو ددعتلا ىلع لمح اذه تبث نأ : تلق . سقلب دواد نب ناجاس هجوز ريمح كولم نم كلم مسا دده نأ

 ةحوتفم لادلاو ارحتف ريثالا نا كحو ءاملا مطب تاياورلا ىف ددهو « ناباسو یسوم ةدم نيب ام دعبل مسالا

 همسا نأ « لتاقم ريسفت » ىف ءاجو « ةدحوملا حتفب ددب هوبأو « ءا لدب ماب هيودرم نبا دنع عقوو « قاتا

 نو ز هما لوتعلا مالغلا ) هل . سادن الا ةر زج ناكو ىدنلجلا وه ليقو : یدزالا ديعس نإ ىدناجلا نب ةلونم

 ةناك اس ةيناتحت مث هلوأ ةلمبملا حتفب ىنييشكلا نع رذ ىبأ ةياود ىف روسيحو « جرج نا وه كلذ لئاقلا( روسيح

 , ةيناتحتلا لدب نونب ىسباقلا دنعو ءهلوأ مک هديغ نع هتياور ىو « نكسلا نبا ةياور ىف اذدكو ةمومضم ةلمهم مث

 ةمومضم ىلوالا نينونو ةدجوملاو ةلمبلا حتفب ةخسن ىف هآر هنا ليهسلا ركذو « ءارلا لدب نوئب سودیع دنعو

 هما « محارم نب كاحضلا ريسفت » ىفو , ی اقلاكى ابجلا بيعش قيرط نم ىريطلا دنعو « ةنكاسلا واولا امهندب

 ناكو » يئاسنلا ةياور ىف ( ابصغ ةنيفس لک ذخأي كلم ) هلوق ٠ نوم# مالغلا مسا ىلكلا ریسفت ىف عقوو « درشح
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 ةئيفش لکأرقب دوعسم نا ناكو د نام نع راس نب مهار] ةياور قو « ايصغ ةحلاص ةئيفس لک ذخأي أرقي يآ

 «اهذخأيال ىتح اهييعأ نأ تدراف » ىاسنلا ةياور ىف (اہ ل ابعدي نأ هب ترم یه اذإ تدرأف) هلوق « ابصغ ةحيحص

 .« مه تيقبو اهب اوعفتناف اهومقر هوزراج اذاف » یاسنلا ةياود ىف ( ام !وعفتتاف اهوحلصا اوزواج اذاف ) هلق

 ااو تفزلا وهو فاقلاب ومف راةلا اأ ( راقلاب لوقي نم مبمو « ةروراأةب اهودس لو نم مهو ) هلوق

 هتياور ىف عقو هنآآل ءافلاب امنآ ىلع لدي ام هب ودم نبا ةيارد ىف نككل « فاقلاب تايلورلا ف تطبضف ةروراق

 لاقي : ىرهوجلا لاق « فاقلا لدب عقت الو ءامسألا نم ريثك ىف ءاغلا حضوم ىف حقت ةثااملاو ةثثملاب « ةروراث د

 توجو دقو ؛ هريغ وأ راقلا اف ىلعي ىذلا ردقلا نارو نم ةلوعاف هلعلف اظوفحم ناكناف , ةروث را لثم ةروف راف

 لايتحا ىنامركلا زوجو « اب دسلا نكمم الف جاجرلا نم ىتلا امأو « راقلا نم ةلوعاف اهنأب فاقلاب ةروراقلا ةياور

 لاكشإ الو « ةبدخب اهوحلصاو د لسم ةياور ىف عقوو « هدعب نخ الو هب قصليو ءىثب تليو جاجزلا قحسي نأ

 عبط موي عبطف مالغلا امأو » نایفس ةياود ىف « لوتقلا مالغلا نمی ( ارفاكناكو نینمزم هاربأ ناك) هلو. ايف
 مسا ليقو « احر همأ مساو سالم هيبأ مسا ناک « هبنم نب بهول ادتبلا » قو « هيلع افطع دق هاوبأ ناكو « ارفاک

 ( هنيد ىلع هاعباتي نأ ىلع هبح المع نأ :ارفکو انايغط ابقهر نأ انیس ) هلو ۰ یوپس همآ مساو یدداک هیپآ

 ع سطف لا ملاس قیرط ند رذنملا نبا جرخأو « ريبج نب ديعس نع سم ن لعب نع جرج نبا ريسفت نم اذه

 : اجر برقأو ةاكذ هنم اريخ ) هلوق . اهاشني ىأ » امهقهرب 3 هلوق ىف ةديبع وبأ لاقو « هلم ريبج نب ديعس

 دم نب جاجح قيرط نم رذنملا نبا یورو . ةرركذملا ةبسانملا ركذ ةاكذ هلوق نأ ىنعي ( ةيكذ اسفن تانقأ هلوقل
 احر برقأو) هلق . انيد : لاق ىفوعلا ةمطع قيرط نمو . امالسا : لاق ( ةاكذ هنم اریخ 2 هلوق ىف جرج نبا نع

 نعو . هو ةيطع نع یدوالا سيردإ قيرط نم رذنملا نبا یورو ( رضخ لثق ىذلا لوالاب امهنم مجرأ هب اه

 ىنأ نعو . ةمخراا نوكسلا مث ءارلا مذبو « ینالا جرف امنوکسب و « ةبارقلا ءاحلا رسكب محرلا : لاق ىممسالا

 « رمعلاو رمعلا لثم وهو « ىن - امبيف نوكسلا عم حتفلاو لاب ىنعي - محرلاو محرلا : مالس نب مءاقلا ديبع

 « خرج نبأ لوق وه (ةءداج الدبأ بنا دیعس ريغ مغزو ) هلو . اضيأ هدعب یذلا بادلا ىف « احر م هلوف قأيسو

 : ة.راج اهنإ : ريبج نب ذيعس نع اضيأ لس نب ىلعي لاقو « لاق رج نبا نع رخآ هجو نم هيردرم نبا یورو

 يأ قيرط نم یاسنلاو . ةءراج اهن] : ريبج نب ديعس نع اضيأ لاقيو لاق « هجولا اذه نم ليعامسالا ةباود ىفو

 «ءایبنالا نم أيبن تدلوف ةيراج امهدبأ : لاق ةاكز هلم اريخ اهم امهدب اف سابع نبا نع ريبج نب ديعس نع قحت

 ةر راج مالغلا ناكم امهلدبأ : لاق ليمح نب ماطسإ قبرط نم رذنملا نالو « هوحت سيق نب ورم قب رط نم ىربطللو

 قيرط فم متاح یا نالو « ةيراج تدلو : ةمركع نع نابأ نب کلا قيرط نم ديم نب دبعلو ؛ نیببن تدلو

 « هللا لميس ىف لتاقن اكلم انا ثءبا : هل اولاقف ىموم دعب ناك ىذلا وهو« امن تدلوف ةيراج تدلو : لاق ىدسلا

 نكل « امالغ تدلو ابنأ بمك نب ىبأ ثيدح نم هيودرم نبا دنعو 5 ةنح همأ مساو 5 نوعمش ىنلا اذه مساو

 تدلو : ىلكلا نبا ريسفت قو . هوحن سابع نبا نع ةمركع نع نسح دانساب دذنملا نا هجرخأو . فيعض هداتسإ

 امأو ) هلوق ٠ ايبن نوعیس ءايبن الا نم اهدلو نم ءاج نم ةدع ليقو . اما مهب هللا ىدرف ءایبنآ ةدع تدلو ةيراج

 جاجح قي رط نم يراملا وزو ۲ اضيأ جرج نبا لوق وه ) ةيراج ] : دحاو ريغ نع لاقف مما ىبأ نبدواد
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 هللا دبع قريخأو لاق . ةيراج الدبأ امهنأ مصاع نب بوةعي نع ةيمآ نب ليعامس! ین ربخآ جرج نبا نع دم نبا

 . مالغب ىلبح تناک لتق موي همأ نأ ىنغلب و : حيرج نبا لاق . ةيراج اهنإ : ريبج نب ديعس نع مثخ نب نامع نبا
 ىو . نيعباتلا راذص نم ةقث امهتم لكو یا دومسم نب ةورع نب مصاع انبا امهو دواد وخآ وه مع نب بوقعيو

 مثجتو خیاشلا ءاقلو « هيف ةلح راو « ملعلا نم دايدزالا ىلع صرحلا بايحتسا : مدقت ام ريغ دئاوفلا نم كثيدحلا

 همودخل مداخلا ةيعاوطو « ربا مادختساو « عباتلا ىلع یفلا قالطإو ؛ عابن الاب كلذ ىف ةناعتسالاو « كلذ ىف قاشلا
 هلوقک مدقت ايف ابیاع تمن دق ناغم ةدمل ىنرضخلا نآلع هب لدتساو . لسلا ريغ نم ةبملا لوبقو , یمانلا رذغو
 سفثلا لثق ىلع همادفاکو « هنم لعآ هنأ قالطاکو « هنم لعتیل هل هللا لوسر یسوم عابناکو < یا نع هتلعف امو )
 . ضعب ىلغ ءاضغالاو «امهفخأب نیررضلا ظلغأ عفد زاوج ىلع هب لدتسا نمامآو . كلذ ريغو دعب هحرش ال
 عطقو نمسلل ةميبلا ءاصكت همظعم حالصال لاملا ضمب داسفإو « دشآ وه ام هنم دلوتي نأ ةفاغ تاركتملا
 ايف نکل « حیحصف هعیمجب هبامذ ةيشخ ملا لام ضمب ىلع ناطاسلا ميتيلا لو ةلاصم اذه نمو « زيمنتل اهنذأ
 ىطاعتي نأ لبق ةريثك اسفنآ لتقي نأ هنه عقوتي نم سفنلا لثق ىلع مادقالا غوسي الف « عرشلا صوصنم ضرامیال
 ارفاك ناکف مالغلا امأ و رضخلا لوق : لاطب نبا لاقو . ةيلع ىلاعت هللا عالطال كلذ رضا لعف امتإو . كلذ نم ايش
 هقلخ ىف کح نأ هلل« هللا الإ هلمیال لتقلا اذه لثم بابحتساو « لبي ىتح شاءول نأ هرمآ هيلا لوئي ام رابتعابوه
 عفت ديف ةعيرشلا كلت ىف ناكغلبي نأ لبق زيمملا فيلكت زاوج نوكي نأ لمتح و . ىهتنا هدءب و غولبلا لبق ءاشي مب
 نم طخ ريغ ىلع ناك اذإ كلذ لحمو < هوحت و ضم نم ملا هب قحلي و بعتااب رابخإلا زارچ هيفو . لاكشإلا

 ىسوم ةصق ىف اک هريغ ىلإ هجوتلا فالخب , عوج لاو بصنلا هيلا عرسي الف نامی هبر ىلإ هجوتلا نأ هيفو « رودقملا
 همج و ت ىف امأو ءادحأ قفار الو ءادغ بلط الو بعت هنأ هنع لقشإ لف هب ر هعاط ىف كلذو هبر تاقيم ىلإ دمجو ىف

 زاوج هيفو . عاجو بعتف اضيأ هسفن ةجاحل رضا ىلا هبجوت قو « عوجلا هباصأف هسفن ةجاح ىف ناكف نيدم ىلإ
 نوكي نأ هبشي ةيطع نبا لاق « ةيناثلاب ةجحلا مايقو ةدحاولا ةرملاب رذعلا مايق هيفو ۰ ةفايضلا بلطو توقلا بلط
 هللا عم بدالا نسح هيفو . كلذ وح و مولنلا فو « مايأ ةثالث ىلإ ماكحالا ىف لاجالا برض ىف كلام لصأ اذه
  اهیعآ نأ تدرأف  ةنيفسلا نع رصخلا لوقل هفلخو هريدقتب لكلا ناكنإو هظفل نجهتسي ام هيلا فاضب ال نأو
 « كيلا سيل رشلاو ‹ كديب ريخلاو » مقلب هلوق اذه لثمو ( كبر دارأف ) رادجلا نعو

 6 اصصق - هلوق ىلإ - ًابسن اذه انرفَ نم انيفل دقل انءادغ انتآآ ةاتفل لاق ازواج الف ) سس - 5

 ٠ ةيهاد : اركنو اصل ٠ (اصّصق اه راثآ یلعادنراف « غب انك ام كلذ) لا ٠ الاومت لوح ٠ ال: اعنُص

 « ةمحرلا "نم ايم دشآ ىهو محألا نم احر ٠ دحاو تذختاو تذل ٠ سلا ضاقنت اك ضاق : "ضني

 اه "لزيت 3 رلا ىأ « محر مآ ةكم یعدت و مح را رم هنأ "نی و

 < ةرخصلا ىلإ انيوأ ذإ تيأرأ لاف ) بیساپ -
 0 8 1 3 ےک ظا

 لاق ريبج نب ديعس نع رانید نب ور نع هنییع نب نايفس یت فح لوعس نب هببدك كم - ۷
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دع بذک : لاقت« رضا ىموع سيل ليئارسسإ ینب یموم نأ مگزب ناکیلا فوت "نإ سابع نال ثاف»
 و

 ٍسانلا أ : 4 ليقف «لیئارسا ىنب ىف ًابيادخ 'ىسوم ماق : لاق ملا لوسر نع ربعك نب / ايثتدح « هللا

 وه نيرحبلا ممجع ىدابع نم ۳ لب : هيلإ یحوأو « هبا( ملا درب ل ذ] هياع هلل بتف « انأ : لاق ؟ ملعأ

 'هعبتاف توحلا تدقق ايف «لتکم ىف نوح ذخأت لاق ؟ هبلإ ليبسلا يڪ "بر ىأ لاق « كنم ملمآ

 ؛مضوف لاق ء هدیه ال ةرخصلا ىلإ ايهما یتح « "تو امهكمو نون ن مشوي هانف عمو یموم جرف لاق

 بی ال ”ةايملا اهل لاقي "نیع قرخصلا لصا ىفو : لاق ورم ريغ ثیدح ىفو.: "نایفس لاق . مانف همأر موم

 الف رحبلا لخدف لتكملا نم "لسناو ك رحتف لاق« لا تان ءام نم توحلا باصأف « ی الا یش اهنام نم

 مش وب "هاتف 4 لاق . هب مس ام رواج ینح بصنلا دمت و لاق . ةبالا . انءادغ انآ : هاتفل لاق وم ديلا

 ادّجوف « اه راثآ ىف ناق اجرف لاق ٠ ةبآلا ... "توللا ”تيسن ىلاف ةرخصلا ىلإ انيَوأ ذإ تيأرأ : نون با

 لحرب اهذإ ةرخنا ىلإ ابا الف لاق ٠ ابَرس توحلو «ابجع "هاتف ناكسف « توحلا "رمت قاطلاك_رحبلا ىف

 ؟ ”ليئارسإ ىنب یسوم لاق . یسوم انآ ؛ لاقف ؟ مالسلا "كضرأب 'ىنأو : لاق ء'ىموم هيلع لف « بوب یس

 هللا لع نمرلع ىلعكنإ « ىسوماب : رضا ل لاق ؟ ادشر تم ام یا نأ ىلع تلبتأ له : لاق . معن : لاق

 الف یا ناف : لاق. كن لب : لاق . هلال هلا وينملع هللا لع نم لع ىلعانأو « هما ال فا كَم

 ؛”رضخلا رشف « ةئيفس امج تارمف « لجاسلا ىلع نایشم افق . اركذ هنم كل ”ثدحأ ىح روش نع ىنلأسأ

 "ه راقنم سمفف ةنيفهلا ف رح ىلعر وفصع مقوو لاق « ةئيقسلا ابكرف - رجا ريب لوقي - لون ريغب مهتايفس ىف موش

 هراقنم روفصملا اذه سم امرادقم الإ ا لع ىف قئالخلا لعو ىلعر كنلع ام : یسول ”رضخلا لاقف ؛ رحبلا ىف

 ىلا تدمع لوك ريغب انواع" موق : ىسوم 4 لاقف « ةنيةسلا قغ میو"دق ىلا رضخلا دمع ذإ ىسوم أجْفي لف لاق

 هرخلا ذخأف « نادثلا مه بماي مالی اه اذا ءافطنف . ةيآلا تثج دقل ءاهلهأ ت رفت اهنق رخف مهتنیفس

 نا كلنا كل لقأ ملأ لاق رکن ئيش تج دقل ؟ سفن رینب تک اف تلتفأ : یسوم هل لاق «”ةمطقف هارب

 اذكه يذيب لاقف ؛ "ضقني نأ دیرب ارادج اهيف ادجوف « اهوفّيضي نأ اوبأف  هلوق ىلا  اربَص یعم ميطتست

 اذه لاق . ارجأ هيلع نذل تش ول ؛ انوممطب لو ان رشت 7 ةيرقلا هذه انلخد انا : یسوم 4 لاقف « هماقأف

 ص یسوم نأ انذدو : يي هللا لوسر لاقف.اربص هيلع "متن ملام ليات كئبنأس « كنيبو ینیب قا رف
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 « اًبصغ ةملاص ةنيقس لک ”ذخأي كال“ مهمامأ ناکو : أرقي سابع نیا ناکو لاق ۰ رمآ نم انيلع ی
 « ارفاک ناكف ”مالغلا امأو

 « نايفس نع ةيبتق نع یوم ةصق هيف قاس ( اصصق - هلوق ىلا - ان ءادغ اننآ هاتفل لق ازواج املف باب ) هلوق
 . ىديملا ةياور نم بايد لبق مدقت رائيد نب ورع نع هلوقو . هلبق ىذلا ىف ةدئاز ةدئاف نم هيف ام ىلع تین دقو

 ةمه ىل سیا و ةجح تججح : لاق ىنيدملا نب ىلع قيرط نه ىذمرتلا یورو ٠ رانید نب وربع انثدح نايفس نع

 هلوق . ةنعنعلاب هلوقي كلذ لبق ناکو ورع انثدمحح : لوي هتعس یح «تیدا اذه ىف رخلا نايفس نم عمسأ نأ الإ

 ىف لاق ةديبع ىلأ لوق وهو « ةيناتتو ةمجمع « ءىثلا » هريغاو رذ ىبال اذ ( نسلا ضاقني اك ضاقنی ضقني )
 نم علقني یا ضاقني موق هارقو : لاق ؛ تمدهنا اذا رادلا تضقنا لاقي « ع.ةي ىأ ( ضقني نأ دير ) هلوق
 نع ةيورم ضاق ةءارقو « رذ ىنأ ةياور دب وب اذهو < ابلصأ نم تعلقنا اذا نسلا تضاقنا كلوةك هلصأ

 ضاضقنا نم لعفي نزوب ضقنی و « ضني نم غلب أوهو رامح نزودیدشتل اب ليقف اهداض ىف فلتخاو . ىرهزلا

 أرق هنأ لع نعو . ةديبع وأ هركذ ىذلا یعلا قبطنب هيلعو فیفختلاب ليقو « ضرألا ىلا طقس اذإ رئاطلا
 . ناك فيك تعدصت اذا ليقو « الوط تقدنا اذا نسلا تصاقنا نولوقي : هبولاخ نبا لاقو « ةلمهلاب « صاقني د
 ةلممل اب و « ممكنا ةمجءملاب ضاقنا ديرد نبا لاقو .الوط قشلا ليقو ةءجعملاب ىذلاك هاثعم لرق : سراف نبا لاقو
 داضلا ف.فضو فاقلا حتفو ةي املا مضو ماللا ركب « ضقنيا ديري د دوعسم نبال اميت شعالا أرقو . عدصنا

 « ةيهاد ( ارمإ ايش تشج دقل ال هلوق ىف ةديبع یا دنع ىذلاو « هيف اذك ( ةيهاد اركن ) هلوق . ضقنلا نم
 كاله ىلإ ینعفی ىذلا قرخلا ببسب اهلات هتال اركذ نم غلب أ ام ليقف غلبأ امرأ ىف فلتخاو . ايظع ىأ اركذو
 امف ررضاا نوک-ا |رم] فالخ ازجان امف ررضلا ن وکلا غابآ ارکن ليقو . ةدحاو سقن بپسب كلتو سفنأ ةدع
 لوق وه (دحاو تذغتاو تذختا ) هلوق .ام) ىف اپلقی لو < كل لقآ ملأ ١ ۱ رکن ىف لاق هنأ كلذ دي ویو ٠ امقوتم
 یهو تذذتا اهأرق رم ینلا نا: تیدا اذه ف نادغس نع د نب ور نع لم ةياور ف عقوو 8 ةدیبع نأ

 « م>رلا ند هنأ نظيو ةمحرلا نم ةغلايم دشأ یهو محرلا نم احر) هلوق . تذغنال هريغ ةياورو « ورمع ىنأ ةءارق

 یالا كثيدحلا ف مدقت دقو « اقرفم هدنع عقوو « ةليبع نآ مالک نو وه ( اهم لزبت ةمحرلا ىأ محر مأ کم ىعدتو

 ابلاغ اهمزل:سن ابنال بلقلا ةقر ىه ىتلا ةحرلا نم خلبأ یهو « ةبارقلا ىه ىلا محرلا نم احر نأ همالک لصاحو « هلبق
 مأ» هلوقو « ميحرلا ام قتشا ىلا ىأ « ةحرلا نم قشم » هلوقو ؛ لوپجملل قبم « نظیود» هلوقو < سكع ريغ نم

 ةقرلا نم ال ةبارقلا نم محرلا نأ نم هراتخا |! ةد وقت هەق 2 ا ةمحرلا لزنتل كلذو نوكسلاو ءارلا منعإ « محر

 ىس وه ةصق هيف ركذو « رذ یا ةمجرتلا هذه تتيث ( لا ةرخصلا ىلإ انيوأ ذإ تيأرأ لاق : ىلاعت هلوق باب ) هلوق
 هلوقو ‹ معلا باتک یف ةئدمع نب نايفس نع دم نب هللا ديع نع تمدقت دقو ؛ ةنفمع نب نایفس نع ةبیتق نع رضخلاو

 محد 0 ظفلب ملعلا ف مدقت 4 اههرأ نم اع هللأ صقر ی لاص یتو» نآ اددو لس هلأ لوسر لاق « اهرخآ ىف

 « ةبيتق ةياورك نایفس نع ىيدملا نب هللا دبع نب ىلع نع ءايبنألا تيداحأ ىف مدقتو « رص ول انددول ىموم هللا
 وه رو ةدايزلا هذه ن 51 نأ لمتح اذہف « خا يم ود هللا محد 2 ها لور لاق نادفس لاق « اهدعب لاق نکا

 نيت مم هنم هفرس ىلع نوكي نأ لمحو . ابلسرأ هنکل و ؛ دانسالا اذهب ةنيبع نبا دنع نکت مل « یسوم هللا مجرد
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 رمخ یا نیاء دقانلا قمح نب ورعو هبوهار نب قح] نع ملم هجرخأ دةف , لوا وهز امفذح ةسو اابئاب ةرم

 هلا ىسوم هللا محزب » ظفلب نایفس نع مہک ر ىنأ نبا نع ىناسنلاو رضآ نبا. نع یذمرتلاو ديعس نب هللا دیبع و

 «بجملا یأرل ربع ولو و هظفا و ةدايزب ريبج نب ديعس نع قحت] ىبأ نع ةبقر قيرط نم لسم هجرخا و . رب الصتم
 .قيرط نم یاسنلاو ىذمرتلا هجرخا و « اذک یخآ ىلعو انيلع هللا ةخر » هسفنب أدب ءايبنالا نم ادحأ ركذ اذإ ناكو

 ةخر» لاقو هسفنب أدب اعذ اذإ ناكو » هظفل و ءالوطم هجولا اذه نم دواد وأو « ارصتخم قحإ ىبَأ نع تايزلا ةزح
 « ثيذاحأ عدم هيف رکذو هسفن نود ءاعدلاب هاخأ صخخ نم تاوعدلا ىف فصلا مجرت دقو . « ىموم ىلعو ائيلع هللا
 وبأ لس دقو « هدنع تدثت مل « هسفنب أدب ءايدنألا نم ادحأ ركذ اذإ ناك » یهو ةدابزلا هذه نأ ىلإ راشأ هنأكو
 ةفص ىف هلوق یهو ريبج نب دیعس نع هذه قح) نا ةءاور نم رضا و یموم ةمق ىف تعفو ةدابز نع یزارلا اج

 ةدايزلا هذهو لاق» دقف « يلا ىف ةجردم ىه : لاقو اهركذأف , سلاجا ىف افاطف امال ةيرق لهأ ابتآ , ةيرقلا لهأ
 لعا هاو . ةروكذملا ةنييع نا ةباور ظوفحاو ؛ اميأ هيف ةجردم

 ( الا نیرتخألاب کشی له لذ )اپ - ه

 ی تلأس » لاق ٍبمصم نع ورع نع ةبعش اذثدح رف عج نب دمت اهثدح راشب نب دمع ترم - ۸

 اوبذكف دوملا امأ ء ىراصنلاو دوبی م ال :لاق ؟ ةبرو رمل م € لا نب رسخألاب کسب له لق را

 نم هللا دمع نوضقني نبذلا ةيرورحلاو « بارش الو اهیف مامط ال اولاقو ةنجلاب اورقك ىراصنلا اءأو « لر دم
 .« نیقسافلا مهیمسپ ناک و « هقاثيم دعب

 نب دعس ىنعي ب یآ تاأس » هل نإ بعصم ثيدح هيف ر ذ ( الامعأ نيرسخألاب پا له لق باب ) هلوق

 ىلع هبنن ةفاتخم ظافل أب دعس نب بعصم نع ةفركلا لهأ نم ةءامج ءاور ثيدحلا اذهو ,ةبآلا هذه نع  صاقو ىبأ
 ىوارلا نأك « ىبأ لجر لأس » ىئاسنلا دنع دانسالا اذوب ةبعش نم نوراه نب ديزي ةياور ىف عقوو « امم رسبت ام
 ةلمهملا حتفب ؟ ( ةيرورحلا م) هلوق . ثيدحلا ىوار بعصم هنآ هريغ ةياور نم نيبت دقو « ةمهسأف لئاسلا مما ىسن
 قيرط نم ةءودرم نبالو « اهنم ىلع ىلع جراوخلا جورخ ءادتبا ناك ىلا ةيرقلا یهو ءارورح ىلإ ةبسن ءارلا مضو
 ىبأ نب مماقلا قيرط نم هلو ؟ « مهيف هللا لزنأ نيذلا ءالؤأ : ی تاق ةيرورحلا تجرخ امل » بءصم نب نيصح

 ليفطلا بأ نع رخآ هجو نم مكاحللو « ةيرورحلا مهضعب نأ نظأ » لاق ةيالا هذه ىف ىلع نع ليفطلا ىبأ نع ةذب
 ىلإ ءاوكلا نبا ماق » ظفلب قازولا دبع دنع هلصأو . !وجرخ نأ لبق كلذو « ناورهنلا باصأ مهنم ىلع لاق » لاق

 هابآ بءصم لاوس ىف پیسلا وه اذه لاو : ءارورح لهآ مهن ‹ كليو : لاق ؟ الارعأ نيرسخألا أم: لاقف ىلع

 دوهيلا مال : لاق ) هلو . اصوصخم ببسلا ناك نژو هلوانتب ظمالا نال « دیعیب ىلع هلاق ىذلا سيلو « كلذ نع
 .بعص» نع فاسي ن لاله قيرط نم متاح ىبأ نبالو « عماوصلا بامصأ كثلوأ ءال : لاق ه ماحللو ( یراصناو
 مث » لاق سيق نب هللا ديبع همساو ةلمهملا داصا اب و ةمجعملا حتفب ةصيمخ یا قيرط نم هلو « عماوصلا باوحأ مم »
 (بارش الو ماعط ابف سیل اولاقو ةئجلاب اورفک ىداصالا امآو) لوق « ىداوسلا ىف مه. ةأ اوسبح نذلا نايهرلا

 یرابلا سن « ۸ جه« - م
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 الو ماصط ةنجلا ىف سيل : اولات یراصتلا دابع مه د لاق بعص» نع ةرم نب وربع قيرط نم متاح ىفأ نا ةياور يف
 سآ ام نوعطقب و هللا لاق نيذلا ةيرورحلاو » یاسنلا ةياور ىف ( ا نوضقنب نیذلا ةيرورحلاو ) ه]لق . « بارش
 اکو « هنع هظفح نم وأ هنم طلغ وهو : تلق . تظفح اذکه : دیزب لاق ( نيةسافلا - ىلا - لصوب نأ هب هللا
 ۰ 3 احلا اور ىف كلذك باوصاا ىلع عقوو « نورساخلا د با وصلا و ءنوةسافلا م كم وأ» هبودرم نبا دنع عقو

 اوغاز موق جداوما » کاحل ةياور قو , روكذملا طلغلا ف بيلا اذه لعل ( نيقسافلا مییمسپ دعس ناكو ) هلوق
 ركحذ ادعس نأكو « طافلا كلذ ىضتقا راصتخالا لملف نيقسافلا اهرخآ ىلا ىه ةبالا هذهو « مهبولق هللا غاذأف

 لجر رظأ » لاق بعصم نع نوع ىبأ قيرط نم هبودرم نبا ىور دقو « فصلا ىف ىتلاو ةرقبلا ىف ىلا امم نيتيالا
 : رخآ هل لاقف . رفكلا ةم"أ تلتاق اأ « تبذک : دم هل لاقف « رفكلا ةن نم اذه : لاقف دعس ىلا جراوخلا نم
 : ىزوجلا نبا لاق « ةيآلا مهير تايآب اورفک نيذلا كما وأ « تبذک : دعس هل لاقف « الارعا نیرسخالا نم اذه
 لابعالاو رامعألا اورسغ : اوعدتتباف ؛ لصأ ريغ ىلع اودبعت مهنأ مهتارسخ هجو

 ةيألا (ملاعأ تعیفت هئاقلو مہر تایآب اورفك نيذلا كئلوأ ۸ سیساپ - 5

 نع دان*زلا وبأ ىنثدح لاق ةريفلا انربخأ معرم یبا نب ديعس ان دح هللا دبع ن *دج |نشر - ۹

 ةمايقلا موي نيمسلا تدا لجرا ىتأيل هنإ » لاق كَم هلا لوسر نع هنع هللا یفر ةريره ىبأ نع جرعألا

 ةرينلا نع ريكب نب حي نعو . (انزَو ةمايقلا موب مه 0 الفر) اوهرأا : لاقو . ةضومب حانج هللا دنع نزال

 « هلثم . . دان زلا بأ نع نمحرلا دبع نبا

 ىذلا ىف صاقو ىنأ نب دعس ثيدح نم مدقت ( ةيآلا (هئاقلو مجد تابآب اورفک نيذلا كئاوأ باب ) هلوق
 هلوقو « هيب دج ىلإ ةبسن لمذلا وه ( هلا دبع نب دمج انئدح ) هلق . الاعأ نیرسخ الا ىف تلزن اأ نايب هلبق
 هلق . انه اكةطساوب هلع ثدح اعرو , باتکلا اذه ىف هنع شک أ یراخبلا خيش وه « میرم ىبأ نب دیعس اثدح د

 . « بورشلا لوک آلا ميظعلا ليوطلا » ةريره ىبَأ نع رخآ هجو نم هيودرم نبا ةياور ىف ( نيمسلا مبظعلا لجرلا )
 ةبقب نم عوف وه وأ « فاحصاا نوكي نأ لمتح لئافلا ( انزو ةمايقلا موي مه میقن الف اوءرقا : لاقو ) هلق
 نع هللا دبع نب د# انثدح ريدقتلاو ء ميسم ىنأ نب ديعس ىلع فوطعم وه ( ريكب نب ىحب نعو ) هلو . ثيدحلا

 بسن « ريكب نب هللا دبع نبا وه ريكب نب حبو + دوسم وبأ مزج اذهب ؛ ريكب نب ىحب نعو ميسم ىلأ نب دیعش
 قيرط نوکت نأ دوعسم دآ ريغ زوجو < اذبك ةطساو امهنيب لخدا ام دو ؛ اضيأ ىراخبلا خویش نم وهو « هد

 هنع ىقاغصلا قحس] نب دم نع لسم اهلصو دقو « ةقلعم هذه يح

 ( سیر ) - ۹

 ( نيبم لالض ىف ) . نوریعب الو نوءدسإ ال مويا مو لوقب هلا 'مهسأو مم "رعبا : سابع نبا لاق

 : (ایترو و ٠ كتمعشأل : (كتمبرأل) . هريو "ىش مع ذوب رافكلا (رصباو مهم حب ) هلوق ینب
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 نبا لاق . اجوع : 6 اذإ) دهاجم لاقو . اجاعزإ ىصاعملا ىلإ مزا : (زأ مزوتل نیم نیا لاقو . ارظنم

 : ( ايغ ) . وص : ( اکر ) . اهظع الوق ( ادا. الام : € اأ . اشاطغ : ( ًادرو إل سابع

 اسلم : دحاو یدادااو € ايد 3 لص یلص ( ایلص ۳ كاب ةءاج € اکبر ۱ رخ

 یورو . ةمجرتلا دعب هل یهو ؛ رذ فآ ريغ ةلمسبلا تطقس ) ص« ةروس - محرلا نجرلا هللا مب ( هلو

 « یداه نم ءاملاو « رکن م فاکلا و لاق سابع نبأ نع ديبج نب ديعس نع بث اسلا نب ءاظع قيرط نم احلا
 لدب « نیم » لاق نکا هوحن ديعس نع رخآ هجو نمو « قداص نم داصلاو « مبلع نم نيعلاو « ميكح نم ءايلاو
 یورو « ريبك نم فاكلا » لاق نکا هوحن دیعس نع رخآ هجو نم ىربطللو ٠ میلع لدب « ززع» و د مکح

 قیرطنمو « هئامسأ نم وهو « هب هللا مسفأ مسق صعيبك » لاق سابع نبأ نع ةحلط ىبأ نب ىلع قبر نم ىربطلا
 نم مسا یه : ةداتق نع رمعم نع قازرلا دبع لاقو ءىل رفغا صعيبك اي : لوقي ىلع ناك » تل اف ىلع تنب ةمطاف
 لالض ىف نورصب الو نوعمسي ال موم مو « هلوقي هللا رضبآ و مهب عمسأ : سابع نبا لاقو ) هلوق 5 نارقلا ءامسأ

 نبا قيرط نم متاح ىبأ نبا هلصو ( هرصبأو ءىث عمسأ نئموي رافكلا (رصبأو مب عمسأ إل هلوق ىنعي « نيبم
 یربطلا داز . ةمايقلا مو ی (ردبأو مم عسآ) ةداتق نع قازرلا ديع دنعو  سابع نبا نع ءاطع نع خرج

 كنجرال ) هوم . رصبلا میفزیال نيح اورصبأو عمسلا ميمي ال نیسح اوه : ةداتق نع رخآ هجو نم

 هأوق ۰ مالكلا مجرلا : لاق سابع نبا نع رخآ هجو نمو « هلبق ینلا دانساب متاح ىبأ نبا هلصو ( كنمتش3
 ىبأ قيرط نم متاح ىلأ نبالو « هب سابع نبا نع ةحلط ىبأ نب ىلع قيرط نم ىربطلا هل ضو ( ارظنم ايثدو )

 قيرط نمو. بايثلا : لاق نيذر ىبأ قيرط نمو . رظاملا یرلاو « عاتملا ثاثالا : لاق سايع نبا نع ناببظ

 هلوق . ءايبنآلا ثيداحأ ىف مدقق ( حلا لئاو وبأ لاتو ) هلوق . ةداتق نع هلثم ىتأ سو . روصلا : لاق ىرصبلا نسحلا
 دنع هلثمو « ةنيبع نبا ريسفت ١ ىف وه اذكح ( اجاعزإ یصاعلا ىلا مج زت ) ازأ مزون 0 ةئييع نبا لاقو )

 : لاق ىروألا وهو نابفس نع یرفلا دوأد وبا وهو دعس نب ور نع دبح نإ ديع هركذو « قازرلا ديع

 انایفط مهبط : ىدسلا قيرط نمو ؛ سابع نبا نع ةحلط ىبأ نا ىلع نع متاح یا نبا دنع هلثمو . ءارغإ مجرغت
 نع حیجت ىبأ نبا قي رط نم یابرفلا هلصو دقو « رذ ىبأ ةياور نم اذه طقس ( اجوع ادإ : دهاجم لاقو ) هلوق
 متاح ىبأ نبا هلصو ءالام ) ۹9 ( هلو 1 قلا ءدب ی مدت ) اےاطع ادرو : ساب نبا لاقو ) هلو , هلثم دهاجب

 الاومآ رک أ : لاق ( ايئدو ااا نح إل ةدأتق نع رمعم نع قازرلا دبع لاق و « هنع ةحلط ىلأ نب ىلع قب رط نم

 ايغ) هلوق ٠ سابع نبا نع حاط ىبأ نب ىلع قيرط نم متاح ىبأ نبا هلصو (ايظءالوق ادا) هلوق . ادوض نسحأو
 ىغلا : دوغسم نبا لاقو ؛ سابع نبا نع ةحلط ىلأ نب ىلع قب رط نم ىرطلا هلصو دقو ؛ رذ نآ ريغل تبث (انارسخ

 ىبأ قيرط نمو « هلثم صاملا نب ور نب هللا دبع قيرط نمو . یرطلاو کاملا هجرخآ « رعقلا ديعب مرج ىفداو
 ۰ سايع نبأ نع ةحلط ىلأ نب ىلع قي رام نم متاح ىبأ نا هلصو ( ات وص ازکد) هلو ۱ هسنم متأو هلثم اعوف سم ةمامأ

 ةعامج ايكب هريغ لا ) هْلوق . نا توصاا برما مالكىف زيكرلا : ىربطلا لاقو , هلم ةداتق نع قازرلا دبع دنعو

 اركب هلصأ نأب ىربطلا باجأو ۰ ةاضقو ضاق لشم ةاكب كاب عج سايق نأب بقعتو « ةديبع ىبأ لوق وه ( كاب
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 سلج لثم لومف نزو ىلع ردصم وه ليقو « ةرسك دعب اميل ءاي واولا تبلقف دوعقو دعاق لم ةليفثلا واولاب

 : لاق مث دجسف ةبآلا هذه أرق هنأ رع نع دنسآ مث . ءاكبلا سفن ىكبلاب دارملا نوکی نأ زوحي : لاق مث  اسولج
 ايلص) هلوق . ىبلا موقلا نيا ىأ اضيأ ةعامجا ديرب نأ لمتحي رمع مالكو « لاق اذک؟ ءاكبلا ناف دوجسلا اذه كحنو
 ىدانلاو ايدن ) هلوق . ا ا ا دازو ةديبع بأ لوق وه ( لصو لص
 هلوق ىف ةديبع وبأ لاتو ء اساجم : : لاق ( ابدن نسح او هلوق ىف ةدا نع رمعم نع قازرلا درع لاق ( اسلج دحاو

 نال مركلا وهو ىدنلا نم ذخأ ليقو « ةيدنأ عمجاو دحاو ىدانلاو یدنلاو « اسلج ىأ : م ايدن نحاو )

 ىدانلا (ةيدان عدیلف) لات هلوق ىف « ةريسلا » ىف قع نبا لاقو . سلجم لك ىلع قلطأ مث « هيف نوممتمب ءامركلا
 ىبايرفلا هلصو ۰ نيعلا نوكسو لادلا حّتفب وه ( هعدياف ددميلف : دهاجم لاقو ) لوق . ءاسلجلا ىلع قلطيو  سلجا
 نم متاح ىبأ نبا ىورو . رابخإلا هب دارملاو مالا ظفلب وهو « ةدم ىلإ هلو ىأ « هنايغط ىف هللا هعديلف » ظفلب
 ةلالض هدمزب هللا ناف « ةلالضلا ىف ناك نم لق و بعك نب ىبأ فرح ىف لاق تباث ىلأ نب بیمح قرط

 لییعس ىبأ نع حلاص وبأ ا“ ”شمعألا اد اح یا ان لح ثايغ نب صفح نر شرم — ۷۳۰

 ۰ و مر ۰ 0 7 ۳

 ةنملا لهأ اي : دانم یوانیف , حلمآ شیک ةئيرك توملاب ین » كو للا لوسر لاق لاق هنع هللا ضر یردلتا
 3 . 9 5 ۰ ا - ءَ -

 : ىداني مع ٠ هار دق مهلكو . تولل اذه * معن : نواوقيف ؟ اذه نونرمآ له : لوقف ؛«نورانيو نوب رشيد
 58 4 1 5 ۰ + ©« ۰ مه ۳۹۹ 7 ۰ ۵

 . هار دق مماکو ٠ تولا اذه , معن * نولوئرف ؟۱- نوفرعت له لوقين « نورظنيو لوب رسدا « رانا لهاا

 ص ۰ ي ۵ ی م م 2 3 2 ىلإ © 4 7
 موي مهرفأو ) أرق مب . توم الذ دولخ , رانا لهأایو . تو+ الف دول « هناا لهأ اب: لوقي م. مب ديف
 € نونمؤيال مهو  ايندلا لهأ ةلفغ ىف ءالؤهو - ةلنغ ىف مهو ألا یفق ذإ ةرسملا ت سد 5

 قاقرلا ىف ىنأيسو « توملا حیذ ىف ديعس ىنأ ثيدح هيف ركذ ( ةرسحلا موي ممرذنأو لجو زع هلوق باب ) هلوق

 نود یآ ةمومضم ةليقث ةدحوم مث ةدوسکم ةزمه مث ةح وتفم ءارو مجمع « نویئرشیف » هيف هلوقو 4 احورشم

 دا وسلا رابلا و جلا لهآ ى 4ص نيب عم نأ كاذ ىف ةك-حلا ی طر أ لاق € حامأ د ۹ هلوةو ٠ نررظن مهفانعأ

 مث ثيدحلا رخآ ىف شعالا نع ةيواعم ىبأ نع روصام نإ كرهم ةاور ف ( مدننا أرقمث) هلو : ضايبلاو

 رقد ثيدحلا لرأ ىف شمعألا نع رخخآ هجو نم ىذمرتللو . . جاردإلا ءافثلا هنم دافتسيف € ثا لوسر أرق

 « لا توملاب ىتؤي : لاقف « ةرسحلا موب مرذنأو : عللي هللا لوسد

 € كبر سا. الا لرم امو ) ساپ - ۲

 یا یر سابع نا نع ریبج 0 لی هم نع نآ + توس لاق رد نب رع اک دح ميد و شم -ت ۳۱

 ىمأب الا نرنتن امو تل زنق ؟ انروزت ام رثك أ روزت نأ كام : لیربب مال للا لوسر لاق » لاق هنع



 لا ۱۷۳۱ - ٩۷۳۲ ۹

 6 ) ۳۵ امو اديديأ "نب ام هل كبر

 نع قازرلا دبع لاق ( كلذ نيب امو انفلخ امو انيديأ نيب ام هل « كبر ساب الإ لزنتن امو : هلوق باب ) هلوق

 2 ينا لاق ) هلوق ۰ « نيدتخفنلا نيب ام كلذ نيب امو « امئدلا الخ امو « ةرد الا انيدبأ نيبام » ةداَنق نو ردعم

 نإ ديعس نع برح نب كامس قب رط نم هنود ص ناو ىفوءلا قيرط نم ىربطلا یو (انروزت نأ كمن م لیرح

 قیرط نم متاح ىبأ ناو لږ نب ديع یورر « لع ىنلا نع لیرج سیتحا « لاق سابع نا نع مالک ریبچ

 ان: لاق « كيلا تقتشا ینح تل نام لیرجاب : عقلي ىنلا هل لاقف « اموب نیءهبرآ لوزألا ىف لبرج أطبأ » لاق ةمرکع

 نبا یورو ( كبر أب الا لزتنامو ) هل لق ليربج ىلإ هللا ىحوأو « رومأم ینکلو « كيلا قوشآ تنك

 ضفبا اأو هللا ىلإ بحأ عاقبلا یا ی ىثلا لس , لاق سنأ نع ىريؤلا دايز قيرط نم كلذ ببس ىف هبودرم
 نع رخآ هجو نم نإ نا دعو . شب دو ا ۳ هيلع ارا دق ناكو لی رج لزف لاسا ی یردآ ام : لاق ؟ هللا ىلا

 ۰ ايحو كلذ ىف هل هللا ثدع ال ةليأ ةرشع سم ینا تكف فیکاآ باع نغ اولا اا اشرف نا ١ سابع نا

 ىحولا لوزن لاکشتسا ىف امالك عضوملا اذه ىف یدوادلا نيتلا نرا یکحو . هركذف . تأطإ' : هل لاق لیربچ لزن ابلف

 5 ديحوتلا باتک یف هب قلا نکل 3 انه هب لغادتآ مف حضاو 4 اوجو ۰ مدق نآرقلا نأ عم ¢ ةثداحلا اب اضقلا ف

 ىلع ظفللا لمح زيجم نم دنع كلذ نم معأ وه ام دارملا نوكي نأ لمتحو ٠ مرح وأ ميياع بجوأ ا هدابع هللا

 هام عع
 ( ادا الام نيكوال لاق انئاباب رفك ىذلا تیا أ ) اب -۳

 ۳ ت 1 لاو قورس۰ ن۶ یحضاا یآ نع شهلا نع ”نايفس انثدح ىديجلا شرح -.-_ ۲

 "تلق . هلع دمحم رفكت یح ”كيطعأ ال : لاقف  .ّدنع ىل اف ءاضاقنأ یبمسلا لئاو نب صاملا "تاج : لاق

 الوو الام كانه ىل "نإ : لاق ۰ معن : "تلف ؟ ثوم م تا ىلاو : لاق . تہ مث توت ىح ءال

 ةبعشو ىروثلا هاور ۰ (ادأوو اللام نوا لافو ادناپاب رفک یذلا "تبار فا ۳ بالا هله تا رف ¢ كيضنأ

 شال نع '”ميكوو ةيواعم وبأو صفحو
 نيرفوكلاو « نييحتفب ريك الا ةءارق ) ادلوو الام نيتوآل لاتو ان ابار رفک ىذلا تا رفآ هلو باب ( هلوق

 یهو لش حتفلا ةءارق نكل ٠ عمجاو دحاولا نيب ةقرفتلا اودارأ مهلمل : ىربطلا لاق « نوكس مث مضب مداع ىوس

 نبا هجرخأو ؛ ىديجلا نم دحاو ريغو ىسوم نب رب هاور اذک ( ىحضلا ىنأ نع شعلا نع ) هلوق . ىلإ بأ

 6 برصا لوالاو یحضلا ىبأ لدب » لئاو یا نعو لاقف دادسالا اذ ىدا نع رخآ هجو نم هردرم

 صاعلا تج ( هلوق .اضيأ هي ود نبأ هجرخأو « لئاو یا نع شعألا نع اضرآ لاقف بيعش ن داح ذشو

 « مالسالل قفو و ةيلهاجلا ىف ردق هل ناکو < رو ثلا ىفادصلا صاعلا نب ورع دلاو وه ) یمپسلا لئاو نإ

 ,لسأ نيح باطخلا نب رمع راجأ هنأ باطخلا نب ربع ةمجرت ىف مدقت دقو « شي رق ماك نم ناك: ىلكلا نبا لاق



 ريسفتلا باتک د هم 6۳.

 : ور نب هللا دبع لاق . نیازپتسلا دعا وهو « ةرجما لبق هك« هتوم ناكو « هنع نيكرشملا درف ؟ هلو كل
 لاقيو « بکر امم رثك هنع ىشميف فئاطلا ىلا اراح بكريل هناو « نينا و اسمخ ىبأ شاع : لوقي ىلأ تعمس
 ىلا ةءاورلا £ نیب ) هدنع ىل اقح ءاضاقتأ ( هلوق ۰ اهنم تاف خفاف هلجر تباصأ ةكوش لع هامر هرامح نأ

 وهو نو اهدع) ةين احلا نوگسو فاقلا حمب وهو ¢ لكل تح 1 امف لاقو 3 4 هلرع اس هرچآ هنأ هذه دخل

 یآ ( ال تاقن ) هلوق . « مارد لئاو نب صاعلا دنع ىل تعمتجاف د شعالا نع رخآ هجو نم دمحالو « دادحلا
 ءروصتي ال ذئايح رفكلا نال كلذ در مل هنکسا دةنيح رفکی هنأ هموهفم (ثءبت مث تومت ىت>) هلوق .رفكأ ال
 داريإ عفدني ريرقتلا اذهبو « هب نمؤي ال هنأب صاعلا رييعت ثعبلاب هریرمآ ىف ةتك-لاو . ادیآ رفک | ال لاق هنأكف
 قاعف هدقتعي ام صاعلا بطاخ هنأب باجاو « رفك رفكلا قلع نمو « رفكلا قلع : لاقف اذه هلوق لكشتسا نم

 نم هيودرم نبا داز ( تلزف , كيضقأف ) هلوق . باوجلا اذه نع ىنني لوالا ريرقتلاو « همحزب لیحتسپ ام ىلع

 ةيواعم وبأو صفحو ةبمش و ىروثلا هادد) هلو < تاز لِي هلا لوسرل كلذ تركذف و شعالا نع رخآ هجو

 وهو صفح ةياور امأو « عيكو و ةبمش ةياور اذكو < اذه دعب ابلصوف ىروثلا ةءاور امآ ) شمعألا نع عيكوو

 هب شعالا انئدح ةيواعم وبأ انثدح د لاق دمحأ ابلصوف a واعم ىنأ ةياور امأو , ةراجإلا ىف اماصوف ثايغ نا
 ىلا انتايآر رفك ىذلا تيارفأ : هللا لزنأف « كيطعأف داوو لام مث ىلو ینتتج تشمب مث تم اذ ىناف لاق - هیفو -
 ةيواعم ىنأ ةيا ور نم یاسنااو ىذمرتلاو لس هجرخأو « ادرف انيئأيو  هلوق

 اقوم : لاق © ادبع نحرلا دنع ذختا مأ بیثلا ملطأ) صاب - 5

 نع قورسك رع ىجحيضلا ی نع شعالا نع ”نايفس انربخآ ۳ ْن دم اش - ۳۴

 ىح كيطعأ ال : لاقف « هاضاقتأ "تفجف « قيس *یمهسلا لئاو نب یمامل تاسف ةكمب ًانيق ”تنكو لاق بابخ
 لو قش 3 نا یتامآ اذإ : لاق ۰ كييع م 8 كدي ۳ طیحع رفك ال تاق . 2 دمحم رکن

 نهراا دنع "دخت مآ بیل ملط . دوو الام نيكول : لاقو انایاب رفک ىذلا تيأرفأ) هللا لزنأف « داوو لام

 « اقوم » الو « ًاثيس» نايفس نع ىعجشألا لقي مل . اقوم : لاق ( اذبع

 « رذ ىبأ ةياور نم ( اقوم إل هلوق طقس ( اقوم لاق . ادبع نمحرلا دنع ذختا مآ بيغلا علطأ باب.) هلق
 هجرخأ !ذکو « اقوم : لاق ؛ ادمع نمرلا دنع نتا مأ , هرخآ ىف لاقو ىروثلا ةياور نم ثيدحلا فا ولا قاسو
 ( انثوم الو افيس نايفس نع ىلا لقي مل) هلق ۰ هيف ىداخبلا خيش ريثكن ب دم نع هيبأ نع متاح ىبأ نبا
 هنع یجالا ةياور ىررألا ریسفت ىف كلذك وه

 ام باذملا "نم هل *دلو « لوقيام بتکتس الك ) ی اپ - ۵
 رز 0 5 ۳ ا 9 0

Vtنع ندع ىتبضلا ابأ تمم نابلس نع ةبعش نع رج نب دمت انث فح رفلاخ نب رشب شرح —  



N ٩۷۳۰ - 0۷۳) ثيدحلا 

 هاضاقتب هانأف لاق « لث و نب صاملا ىلع نب ىل ناك و ةياهاج لا ىف انيق تنك » لاق بابخ نع قورسم

 یح یار ذف : لاق . 0 9 یا تی ىح "فک ال هللاو : لا < اگ دمحم نکن یتح كيطمأ ال : لاقف

 ۱ 8 5 2 - ها

 : لاقو ادنابآب رفک ىذلا تيأرفأ رل ةبالا هذه تازنف « كيضقأف الوو الام توأ فوسف « تیم تومآ

 ( الوو الام نینرال

 ی ةيغش ةياور نم روک ذلا ثيدحلا هيف قاس ( ادم باذعلا نم هل دمت و لوقیام بتکنس الكباب ) هل

 شعالا

 (ادرف انيئأرو لوق ام هن رور "لجو رع ءاوق بسا - 7

 5 : 6م لابجلا ) سابع نیا لاقو

 تفك: لاق بایت نعد قورس نع ىحضلا ىلأ نع شهلا نع ميكو انئدح ىبحب اشم - ۰

 لاق « دمحم رفكت ىح كيضفأ ال: : ىل لاقف . هاضاقتا هتبتأن « ند لثاو نب صاعلا ىلع یل ناكو « انيق الجر

 يلام ىلإ "تجر اذإ َكييقأ فوسف ؟ تولا دعب نم مبل ین : لاق . می من توت ىح هب فك أ نا "تلق
 نعرلا دنع نا مأ بینلا ملطأ . ادلوو الام نيتوأل لاقو انایآب رفک ىذلا تيارفأ ) تزف لاق . دلوو

 ١ ) ادرف انيتأيو 4 لوقيام هه رو «ا م ٍباذملا نم .هل دعو 'لوقي ام بتكنس الك « ادبع

 ىبأ قايسك متأ هقايسو عيكو ةياور نم روک ذلا ثيدحلا هيف قاس ( ادرف انيتأيو لوقيام هرو باب ) هلوق
 هذه ىف ةروكذملا تابالا فنصملا دارا نع باوجلا قايسلا اذه نم ذخؤيو « ىموم نبا وه هخيش ىحو « ةيواعم

 هلوق ۰ ابقفاو امو ةياورلا هذه لیلدب ةصقلا هذه ىف تلزن اهلكاهنأ ىلإ راشأ هنأكف « ةدحاو ةصقلا نأ عم باوبآلا
 هنع ةحلط ىبأ نب ىلع قيرط نم متاح ىبأ نبا هلصو ( امده اده : سابع نا لاقو ) ةمجرتلا ىف

 هط 6

 . ةدنع یبف دا وأ ةمتمم هيف وأ فرح قطني ملام لک : لاق ٠ لجر ای هط ةيطبنلاب : ریبخ نیا لاق

 ذخ ؛ ىلثلا ذخخ : لاقي « عنید دب : لوقي « لثمألا ت ثينأت ( )لش 3. Car (کتسین) .یرهظ )ی رذأ)

 ةو رعخآ )جوف ۰ هيف ىلصي ىذلا یلصلا ىنعي ؟ موبلا فصلا تينأ له : لاقي (انص اونا 2م ) . لثمألا

 «سانم ) كلاب كبل . لخنلا عوذج ىلع ىأ (مرذج فز . مالا قرسک ( ةفيخ) نم واولا توهذف
 دهاجم لاقو . ضرألا نم یوتتسلا فصلا ءاملا هولمي € عاق ) هتيرذتل € هل ٠ ًاساسم هام ردم

 مص 4 قلأ) اهنيقلأف قش "نوع رف لآ نم اوراعتسا ىذأا لح ( موقلا هدیز نمر) الاقث أ (ارازوأ »
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 ىترشح )ل ٠ مادقألا ةرس> : ًاسعه . لجعلا (االوق مهلا مجرال إل . برلا أطخأ هنولوقي مه - ىسوم ( ىسنف )

 « نيتاش اوناكو قيرطلا اواض (سبَنقب ) سابع نبا لاق .ايندلا ىف 6 اریصب تنك دةورل ىّدح نع ( ىععأ

 "نبا لاقو . ملدعأ ةقيرط مهلشما : ةنييع نبا لاق . نودقوت راتب کن قيرطلا ىدهم نم ابیلع دجأ مل نإ : لاقف

 . ىلوألا اهتلاح : ( اهمريس ) . ةيبار € اتمأ الو ) ءايداو € اجوع ) . هتانسح نم غی بال ايده سابع

 ىداولا مما : € یعوط) كرابلا (سدقلا ىداولاب ) . قش (ىوه ) . ءاقشلا ( اکنض إل ۰ قتلا «ىهنلا )

 :( اين ال . دعوت ىلع : (ردق ع .اسباي (اسجب ) . مهيب فصنم «ى اناكمر) . انرمأب ( انكم )
 ةبوقع ( طرفي إل . افعضت ال

 رذ یال اذک ( لچراب هط یا ةيطينلاب كاحضلاو ةمركع لاق ( ىب>رلا نمحرلا هللا مس - هط ةدرس ) هلو

 نب نيص> ةياور نم متاح ىبأ نبا هلصوف كلذ ىف ةمركع لوف امأف ۰ ديعس ىأ دیبچ نا لاق امهريغلو . قسنلاو
 ىف سابع نبا نع ةمركع نع رخآ هجو نم کاملا هجرخآ و « لجراي هط ىأ د هط هلوق ىف ةمركع نع نمحرلا دبه
 كاحضلا نع دلاخ نم ةرق قيرط نم ىرطلا هلصوف كاحضلا لوق امأو « ةيشبحلاب دعای كلوقسك وه لاق و هط هلوق
 نزام ىنب نم لجد لاف : لاق رخآ هجو نم دیه نب دبع هجرخأ و « ةيطبنلاب لجراي لاق » هط هلوق ىف محام نا
 لجراي ةيطبنلاب وه امها : لاق « ىلاعت هللا ءامسأ نم مما : لاق ؟ هطام : كاحضلا هل لاقف « ءىش نآرقلا نم ىلع فيم

 ىفو ؛ ىوغبلل « تايدعجلا » ىف هانيورف ريبج نب ديعس لوق امآو . نرم رلا ةروس ىف طبنلا ىلع مالكا ىف اسو
 هج ولا اذه نم هدنسم ىف ثراحلا دازو « كاحضلا لوق لثم هنع سطفالا ملاس قيرط نم « ةبيش ىفأ نا فنصم ه
 ن دبع دنعو « لسچ راب : لاق هط هلوق ىف الاف » ةدادتف نءو نسحلا نع رمعم نع قازرلا دع لاقو ٠ سايع نا هيف

 , ىرخأ عفرو لجد ىلع ماق یلص اذإ ب ىنلا ناك » لاق سنا نب عيبرلا قيرط نمو , هلثم ءاطعو نسحلا نع دیح
 , ليللا مايق لواما كلذ نأ ةدايزب هوحت ىلع ثیدح نم هيودمم نبالو « ضرالا أط ىأ ء هط ىلاعت هللا لزاف
 ؛ افوخ هعباصأ فارطأ ىلع مات هللا «لک نيح مالسلا هيلع یموم نأ انغلب : هتخدن شماه ف فدصلا طاع تأرقو
 امن] لبق دقو « لجراي هانعف نوكس مث حتفب هط أرق نم : درحآ نب لیلا لاقو . نتمطا ىأ هط لجو زع هللا لاقف
 لجراي کمل ليق ول هنأ ىلكلا نبا نع ءاج : تلق . ضرألا أطوأ نتمطا هانعف نيفرحلا ظفلب أرق نمو« كع ةغل
 ابنأ لع اضيأ اهووجو دقو « شرو رايتخا یهو « ةمركعو نسل نوكس مث حتفب أرقو . هط هل لاقي ىتح بحي مل

 دق نوكي هلوق ىلع هناف سأأ نب عيبرلا نع ءاج ام قفاويف « ءاه اهلا دياب وأ افاأ ةزمملا بلقب ام] ءطولا نم ىمأ لعف ۱
 لقن ام لعو « ةتبلا لوفلا فذح شرو ةءارق ىف نکل .ابلصا ىلإ ارظن مالا ىف اهفذحي ملو افلآ ةزمحلا لدبأ
 مدقت ام ىلعو « لعفلا هيلع لد امل ركذ اهل مدقتي مل ناو « ضرالا وهو ريمضلا وه لوعفلا ن وكي سنأ نب عيبرلا
 , عنص قا دهاجب لاتو) هلوق . ةمطقملا فورملا نم اهريغ ىف ليق اک ةروسلا ءامسأ نم هط نإ لبق دقو . اما نوكي
 ثينأت : ىلثملا ) هلق .ءایبن لا ثيداحأ نم ىسوم ةصق ىف هلك كلذ مدقت ( کلی : مكتحسف « ىرهظ : یرزآ
 (ةفیخ هسفن ىف سجوأف ) هلوق كلذكو . اضيأ ىسوم ةصق يف هحرش مدقت دقو ةديبع ىبأ لوق وه ( حلا لثمالا



 ۳۳ هط ةروس
 . ةديبع ىلأ مالک هلکو ( اقسن ملا ىف هنفسنال إل و € ساسما) و ( كبطخ ) و ( لخنلا عرذج ىف هلوفو
 عاقلا : ةداتق نع رمعم نع قازرلا دیع لاق ( ضرالا یرم یرتساا فصفصلاو . ءانا هولعي اعات )ەلۋ

 فصفصلاو « رالا فصت بارسا هيف نوكيو ضرألا نم طسبنا اب عاقل : ءارفلالاقو « ة وتسملا ضرألا فصغسلا

 هقيرط نم ىنايرفلا دنع وهو « رذ ىبآل اذه تبث ( الاقثأ ارازوآ : دهاجم لاقو ) هل . هيف تابنال ىذلا سلمألا

 ىف مدقت دقو 5 اضيأ یاب رفلا هلصو « لاقثالا وهو ( نرعرف لآ نم اوراءتسا ىذلا ىلا : موقلا ةئيز نم ) هلو

 ةضوقلا قاأ مس « الحي هيرضف ىلا نم هيلع ردقام ىلإ ىرماسلا دمع » لاق ىلع ثيدبح نم ماحلا یورو ۰ ىسوم ةصأ

 برش ۱۶ ءاملا ريفش ىلع درابملا هيلع عضوف لجعلا ىلا یسوم دمعف » هیفو < تیدحلا , راو هل ل وه اذاف هفوج ىف

 نوتفلا ثيدح هل لاقي ىذلا لبوطلا ثيدحلا ىف یئاسنلا یورو « هبجو رفصا الإ لجملا دبع ناك نم دحأ كلذ نم
 موقاو رصم نم متجرخ كن] : لاقف ليئارسإ ىنب نوراه بطخ هبر تاقیل یوم هجوت ال » لاق سابع نا نع
 ناكو « هقرحنف مهعاتم نم دنع ناك ام اهيف قلن و ةريفح رفح نأ ىرأ انأو , ىراوعو عئادو دنع نوعرف

 نوراهب رف ةضبق هنم ذخاف ارثأ ىأرف مهعم لمتحاف ليئارسإ ىنب ناريج نم ناكو رقبلا نودبعي موق نم ىرماسلا

 نأ ديرأ : لاقف اهاقلأف هل اعدف « دیرآ ام نركي نأ هللا وعدن ىتح اءةاأ ال : لاقف ؟ كدي ىف ام قلت الأ : هل لاقف

 توصاا ناکف هيف نم جرختو هربد نم لخدت حيرلا تناك« حور هل سيل ؛ سابع نبا لاق « روخض فوج هل الجم نوكي
 مثىسوم ىسنف ‹ عنص قلا ءاهتيفلأ امفذقف) هلوق .هلوطب ثيدحلا « اقرف كلذ دنع لیئارم] ونب قرفتف « كلذ نم

 هلصو ( مادقالا سح اسم ) هلق . یسوم ةصق ىف هلك مدقت ( لجعلا ؛ الوق مهلا عجرب ال  برلا أطخأ هولوقب

 ةمركع نعو « قازرلا دبع هجرخأ « مادقالا توص » لاق ةداتق نعو < ده نع حی ىنأ نبا قرط نم ىربطلا

 ی یترشح) ەلۋ . امضخ ات وص : لاق اسمه هلو ىف ةديبع وبأ لاقو « ديمح نب دبع هجرخأ « مادقالا ءطو » لاق

 اواض سبتب سايع نبا لاقو ) هل . دماج قيرط نم ىبايرفلا هلصو ( ایندلا ىف !ريصإ یشک دقو « یجح نع

 اور ىف عقوو « نودقوت رانب :iT هرخآ قو هنع ةمركص قيرط نم ةئييع نیا هلصو ( خا نيئاش اوناکو قيرطلا

 ةلاور فو « ةلييع نبا ريسفت »قره اذک ( مهدعأ ةقيرط مهلثمأ : ةنييع نا لافو ( هلوق 1 نوئفدت رذ ىنأ

 ال اضم سابع نا لاتو ) هلوق . «میسفنآ ىف مهيلعأ » هنع ىرخأ ینو « القع مافوآ » ريبج نب ديعس نع ىريطلل

 ابلظ فاخ الف ) هلوق ىف سابع نبا نع ةحلط ىبأ نب ىلع قب رط نم متاح ىبأ نبا هلصو ( هتانسح نم مضييف ملظب

 ةداتق نعو . هئانسح نم صقنيف مق الو هت ایس ىف دازيف مافی نأ ةمايقلا موب مدآ نبا فاخم ال : لاق ( امضه الو

 وبآ لاقو , سابع نبا نعاضيأ متاح ىنأ نبا هلصو ( ةيبار اتمآ الو « ايداو اجوع) هلل ۰ هلثم ديمح نب دبع دنع

 .اتمأ هيف كرت ام ىتح هلبح دم لاقي . ءانأنالا تمالاو « ةيدوالاو لياسملا نم جوعا ام هلوأ رسكب جوملا : ةديبع
 « هلثم ةمركص نع ىربطللو « سابع نبا نع ةحلط ىلأ نب ىلع قيرط نم متاح ىبأ نبا هلصو ( ءاقشلا اكنض ) هلوق

 نآ تیدح نم نابح نا حکو ٠ ةيصعم ىف اقزر : لاق ( اکنض ةشيعم ) هلوق ىف مزاح یآ ن سٍق قیرط نمو

 ديعس هچرخآ و « ارصتخمو الوطم نیرجو نم هدر وآ « ربقلا باذع : لاق ( اکنض ةشيعم إل هلوق ىف اعوفم ةر ره

 حجرو « دوعسم نبا ثيدح نم ىناريطلاو <« اعوفمو افوقوم ىردخلا كیعس ىفأ ثيدح نم ماحلاو روصتم نبا

 : ىرخأ لاوقأ كئضلا ريسفت ىف و« قباو دشا ةرخالا باذمل و م تاب الا رخآ ىف هلوق ىلا ادنتسم اذه ىربالا

 ىرابلا عن © | جدو -- م
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 « تب رعف داضلا لدب ةيناقوف رس تینا ابلصأو قيضلا اهانعم ةسراف ةدلك اہ لاقيو < اهربشأ اذهو قیضلا لىق

 . اضيأ ةحلط ی نب ىلع قيرط نم متاح ىبأ نیا هلصو ( قش یوم ) هل . ثيبخلا بسکلا ليقو « مارحلا ليقو

 ىف هلك مدقت ( ىداولا مسا : ىوط « كرابملا : سدقلا ىداولاب « قتلا : ىلا هلوقو « لوألا املاح : اتریس ) هلوق

 طرفي نأ إل لوق ىف « ةديبع وبا لاق ( ةبوقع : طرفب ) هلوق . اضيأ ىموم ةصق ىف مدقت دقو « رذ ىنأل هلك اذه

 دی نب دبع هلصو ( افضت ال : اينت الو ) هلو . طراف لجمتم وأ مدقتم لکو « ةبوقعب انيلع مدقب : لاق ( اندلع
 یورو « سابع نبا نع دداجم نع ةفيعض ىرخأ قيرط نمو ۰ كلذک دهاج قبرط نمو 0 هلثم ةداتق قيرط نم

 ائطبت ال ( اينت ال ١ هلوق ف سابع نا نع ةحلط ىنأ ن ىلع قيرط نم متاح ىفأ نا

 6 یشل_كتهتطصاو ) بيس - ١

 نع ةريره ىلأ نع ”نبر بسر نب دع ان دح رنومیم نب یدهت انث"دح دم نی تاسلا اشو - ۹

 نم م متجر خأو "سانلا تيقش ةا ىذلا 521 مال یوم لاقف « یمومو مدآ قتلا و لاو اک لا لوسر

 . معن : لاق ؟ ةاروتلا < كيلو "لاو « هسفنل 2 كائاصاو « هتلاسرب لا كلافطصا یذلا تنآ : مدآ هل لاق ؟ ةبجلا

 رحبلا : ( ملا ٠) « یسوم مدآ جف . ممن : لاق ؟ یتا نأ لبق "ىلع بت اهن دجوف : لاق

 الما و « فيحصت وهو « كتيفطصاو » قاج رجلا دحأ ىبأةياور ىف عقو ( ىسفنل كتعنطصاو باب ) هلق

 یف هحرش یأیسو مالسلا امچلع مدآو ىموم ةجاح ىف ةريره ىنأ ثيدح بابل ىف رکذو ؛ ریسفلا لیپس ىلع تركذ

 ردقلا باتک

 کرد فان الك سی رحبلا ىف اقیرط مهل 'بريطاف ىدابعب ريمأ نأ يسوم ىلإ انيحوأ دقلو ) ساپ - ۲
 ت . ۰ 4 2 ۷ 5 ت ۱ 2

 ( ىَدَم امو هموق نوعرف لضأو ؛ مویشغام ملا نم مهرثشف هدون# "نوهرف ممتا یشخ الو

 نع رج نب ديمس نغ رشب وبأ انتدح ةبعش انث دح “حور انا دح ”يهاربإ نب ُبوقعي یر — ۷

 اذه : اولاقف مهأسف « ءاروشاع موصن دوبملاو « ةنيدللا فكي هللا لوسر مردق امل » لاق اهپمع هللا یضر سابع نبا

 « هوموصف مهنم ىسوع ىلوأ نح : عقلي ىنلا لاقف ؛ وعرف ىلع 'یسوم هيف رهظ ىذلا مويلا

 ةوالثلا فالخ وهو « ىسوم ىلا ائيحوأو » رذ ىنأ ديغ دنع عفو ( حلا ىسوم ىلإ انيحوأ دقلو باب ز هلوق

 مايص ىف سايع نبا ثيذح رك ذو ىدسلا نع رصف نب طابسأ قيرط نم متاح دا نبا هلصو ( رحبلا ملا ) هلوق

 قوتسم مايصلا باتک ىف هحرش قبس دقو « ءاروشاع

 4 یقشتف ةنجلا نم اکسدجرخم الف ) یا - ۳

 نع نمحرلا دیه نب لس ىبأ نع ريثك ىبأ نب يحم نع راجنلا نب "پویا انك د دح ویو اشم ~۸
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 ةنجلا نم سانلا تج رخأ یذلا ۰ تن : هل لاق“ مدأ یسوم "جا 3 اح » لاق رج "یا ن ا یر ةريره ىلأ

 ةبتك أ 0 ؛ همالکبو مئالاسرب هللا كافلمصا ىذلا تنأ ىسوماي : مدآ لاق لاق . مهيأ و كبن ذب

 یسوم مذا جف : لكي للا لوسر لاق ؟ یتلنع نأ لبق ىلع هر دف وا « یتلختنآ لبق لع لا

 مالسلا امملع ۳ یوم ةجاحم ىف ةر ره نآ ك ثيدح هيف رکذ ( قشنف ةنجلا نم اکنجرخم الف هلوق باب ( هل

 ىلاعت هللا ءاش نإ ردقلا ىف ىتأيسو
 ۱ ءايبنألا هوش

 زنا و 0 1 عك r م ل ۳ 7
 نب نمح رلا دبع تعم لاق قاحسإ ىلأ نع ةبعش انث دح ردنغ انث دح راشب ن دم شو - ۹

 نم “نهو 2 لوألا یاتعلا نم "نه ءایینالا و ¢ هلو 0 و 6 "فرکااو ¢ "لیئارس| یب : لاق نا دبع نع "لب زب

 . نورو دي : نوحبسإ « لّرخملا ةكللا لثم « كلف ىف : نسحلا لاقو . نیمطق : اذاذُج : ةداتُق لاقو٠ یدالت

 لاقو ۰ دحاو ند کشید لاق : ةدحاو يم مم ۰ نومتع < ند ۰ اليل تعر : تشک سابع نا لاق

 دیص ٠ نيدماه : نيدماخ . تسسحآ نم «اوعق "وت اونحا : هاريغ لاقو . ةشبحلاب بطح منهج بصح : ةمركع
 : قيم ٠ ىريعل ترسحو « ریسح هنمو ۰ نویمی ال : نورسحتسب ال ۰ عیلباو نينثإلا و دحاولا ىلع عقی « لصأةسم

 دحاو سما و سرجلاو سحلاو سيسمللا ٠ اوفلتخا :هرمآ اومطقت ٠ مور : سوب ةعنص . ودر اوسكلا . ديعب

 لمل : دهاجت لاقو . ردفت مل ءاوس ىلع وهو تنأف « هتدلعأ اذإ کتنذآ « كانملعأ : كان ذآ . نا توصلا وهو

 ةفيحصلا : لجسلا . مانصألا : ليئاملا . یر ىضترا . نومهفت : ل نولأس

 ءهل-يف اذك ليث ارسإ ىب : لاق دوعسم نبأ ثيدح هيف ركذ ( میحرلا نمحرلا هللا مس  ءايبنالا ةروس ) هلوق

 فاضلا فذغ ليئارس] ینب ةروس لصألا نأ رهو ا لو كلذك سیل و مو هنأ حارشلا ضعب معو

 دقو « ڄا ليئارسإ یب ف لوقي دوعسم نبا تعمس د لیعاعالا ةءاود ف تدجو مث < هنيه ىلع هيلا فاضملا قبو
 روس سمخ ركذ هنأ هلصاحو « كلت ىف ه ذب ملام ةءاورلا هذه ىف دازو « ناحبس ريسفت ىف یفوّتسم هحرش مدسقت
 (امولظملتق نمو]) هلوقف ناحبس ىف امأ نہنم تايآ ضعب ىف فلتخا نکلا . هک نلزن ىهنأ كلذ یضتقمو « ةيلاوتم
 هلوقو  ةالا (تایآ عسل یسوم انينآ دقل و هلوقو ( البوحت ىلا - كن وزفتسال اوداكناو ) هلوقو « ةيآلا

 0 بالا ( مد نودي نذلا عم كشفت ربصاو ) هلوق فركلا قو. ةيآلا 4 قدص لخدم یلدا بر لقو )

 كبر دمح حبسو ۳ هط قو . ةيآلا ( اهدراو الإ کنم ناو ) میرم قو ال۶ نسحأ )لاو نم ليقو

 ىف ليق « ةيآلا < ابصقنن ضرألا ىتأت انآ نوري الفأ ١ ءايبنالا فو , ةيالا < امورف لبقو سمشلا عولط لبق
 هلق . كلذ فالخ لاق نم ذشو ؛ تايكم عيمجا نأ ىلع روهججاو < كلذ نم ءیش تيب الو < دم هنإ كلذ عيمج

 . اعطق یا ) اذاذج مبل هل وف ىف ةداتق نع ديعس قب رط نم یربامل هلصو ( نرعطق اذاذج : ةداتق لاتو
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 جاجزک ةذاذج عج ليقو , مطحا ىف ماطحلاكر دكملا ءىثلل مسا وهو هلوا مضي ( !ذاذج ) ررپمبا أرق ( هيبت )

 ىف ىرخأ تآ ارق اهيفو ‹ مرکو ماركك ذيذج مج وه ليقف هلوأ سكب نصح ناو ىئاسكلا أرقو « ةجاجزو

 ىف لكو إل هلوق ىف نسحلا نع ورع نع ةنييع نبا هلصو ( لزغملا ةك-اف لثم كلف ىف : نسحلا لاقو ) هلوق . ذاوشآ

 نع ةحلط ىبأ نب ىلع قيزط نم دذنلا نبا هلصو ( نورودي نوحبسب ) هلوق . لزغملا هکلف لثم ( نوحبسي كلف

 ةديدح :ةيبك ( كلف ىف ) دهاجم قب رط نمو . هلو نورودب : لاق ( نوحبسي كلف ىف لک  هلوق ىف سابع نبا

 لثم نونلاب تركذف نييمدألا لاعفأ نم ةحابسلا نال نوحبسي لاق ءارفلا لاتو . نورج ( نوحبسإ إل ىحرلا
 ۱ رذ نآ ريغ « الیل » طقس (اليل تعر تشفن : سابع نبا لاقو) هلوق . (نیدجاس ل مبتیار رقاو سمشاو)

 تعد اذا تشفن : ةنللا لهأ لوق وهو اذهب سابع نيا نع ءاطع نع خرج نبا قيرط نم متاح ىبأ نا هلصو دقو

 ني ىلع قيرط نم رذنملا نبا هلصو (نوهنع نوبحصي) هلوق . تامه ليق عارالب ارامن تعد اذإو « عاد الإ اليل

 سايع نبا نع عطقنم رخآ هجو نمو . نوعنم لاق ( نوبحصي انم مالو ) هلوق ىف سابع نبأ نع ةحلط ىبأ
 . ةداتق لاق ( دحاو نيد كنيد : ةدحاو ةمأ کتمآ ) هلو . ىرطلا هاور دهاج لوق وهو « نورصني لاق« نوعنمب »

 بصح ةمركع لاقو ) لوق . هقيرط نم رذنملا ناو ىرطلا هجرخأ « كنيد : لاق ( مكتمأ هذه نا ةيآلا هذه ىف

 .آرق امهنآ ةقئاعو لع نع ندانساب ءارفلا یورو « قاخلا دب ىف مدقت دقو .رذ یا اذه طقس (ةشبحلاب بطح منبج
 : هريغ لاقو) لوق ۰ رانلا هب تجيه ام وهو لاق ةطوقنملا ةطقاسلا داضلاب اهأرق هلأ سابع نا نعو ؛ ءاطا اب بطح

 ةديبع وأ وهو نوکسلاب وه اذه رمعمو « لا اوسحا : رممم لاقو « قسنلاو مه اذک (تسسحا نم اومقوت اوسحأ
 هلوق ىف ةديبع وبآ لاقو . همه ةراتو هوزمب حرصب ةراتف . همالک لقن ىراخبلا رثك | دقو , یوفللا ىنثملا ن رمعم
 . ارش وأ افعض كسفن نم تسسحآ لهو ؛ هتدجو له ىأ انالف تسسحأ له لاقي هوقا (انسأپ اوسحآ الف )

 تّدفط اذا رانلا لامي اک « دماه یا دماخ زا ( نيدماخ ادیصح  هلوق ىف ةديبع وبأ لاق ( نيدماه ندماخ ) هلوق

 ةنأك ءاوس یئالاو ركذلا نم عمجاو نينثالاو دحاولا ظفلب فصوب وهو « لمأتسملا ديصحلاو : لاق ۰ تدمخ

 ىلع عقب لصأتسم ديصحلاو ) هلق ۰ ( اذاذج مهم ) هلثمو ( اقتر اتناک) هلثءو لاق « ردصملا ىرج ىرجأ
 ( هيبنت ) . لبق هتركذ اک ةديبع دآ لوق وهو الصأتم ادہصح هریفا و « رذ یال اذك ( عيمجاو نینئالا و دحاولا

 لیفو . یلکلا نبا مزج هبو « نإلا نم ءاعنصب ةيرق ةمجملا مضو ةلموملا حّتفب روضح لهأ ىف تازئ ةصقلا هذه

 یسعو ناعلس نەز نيب نیدم بحاص سولو بهش هل لاي ريح نم ىف مهیا ثعل ؛ ماشلا ةبج نم زاجحلا ةرحانب

 هل ۰ همسي لو سابع نبا ثيدح نم هيودرم نبا هتصق ىور دقو . ىلكلا هركذ « ىلاعت هللا مبمصقف هوذکف

 نم ىربطلا یوراذکو  اضيأ ةديبع نأ لوق وه ( ىريعب ترسحو ريسح هنمو « نوبيعي ال نرسحتسب الو )

 « نويعي » رذ ىنأ ةياور ىف عقو : ( هیبت ) ٠ نوبيعي ال لاق ( نورسحتسي الو ) هلوق ىف ةدانق نع ديعس قيرط
 اع ]و ءانه هركذ اذك ( ديعب قيمع ) هلوق ٠ هلوأ مضب باوصلا ىأ ىعأ نم وه : لاقو نيتلا نبأ هاهوو هلوأ حتفب
 اهدعب ىلا ىف ءاجو ( اجاج ) ةروسلا هذه ىف عقو امل هناكو . ةديبع يأ لوق وهو اهدءب ىلا ةروسلا ىف كلذ عقو

 اوسكن ) هلق . ابعضوم ديغ ىلإ خسانلا اهلقنف ةرط ىف ناک وأ هذط هذه نم درطتسا هنأدك ( قيمع جف لک نم )

 لاقو ٠ هتربق اذإ هسأر يلع هتسکن لوفتو « اوبلق ىأ : (مه.ءوءر ىلع اوسكسن مث ه هلوق يف ةديبع وبا لاق (اودد
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 قع) نبا هاور ام راتخا مث « هيلا اومجرب نأ حصر ءیش مدقتي مل هنأب یرطلا هبقعتو . اوعجر اوسکن : ءارفلا
 . روما ةءارق ىلع هلك اذمو . مالسلا هيلع مهار ال ةجح وه اه مهار] ىلع اوجتحاف ةجحلا ىف اویلق مون هلصاحو

 سوبل ةعنص ) هلق ۰ مهسوءد ىلع مهفنأ اوسکن هریدقت فذح هيفو جتفلاب ( اوسكن و ةلبعىفأ نبا أرقو

 سوبللا : ةدادف نع رمعم نع قازرلا دبع یورو . خر ىلإ عرد نم هلك حالسلا سوپللا : ةديبع وبآ لاق ( عوردلا

 یمن أتلف ةانثملاب ) منصحتل 0 أرق نم : ءارفلا لاقو . دواد اّماح و اهدرس نم لوأو « جافص تناك عوردلا

 : دازو ةديبع ىبأ لوق وه ( اوفلتخا مرمآ اوهطقت ) هلق . سوبللا ريكذتلف ةيناتحتلاب أرق نمو « عوردلا

 سرجلاو سلاو سيسجلا ( هلوق . « نيدلا ف ١ دازو ءاثم لآ نب دبز قيرط نم ىربطلا یورو . اوقرفتو

 نوعمسي ال إل هلوق ىف ةديبع وبأ لاقو . « سهملاو» رذ ىبأل طقس ( قلا توصلا نم وهو « دحاو سءهلاو

 , كانملعأ كانذآ ) هلوق . میرم ةروس رخاوأ ىف مدقت دقو « دحاو سحلاو سيسحلاو « اهتوص ىأ € اهسيسح

 كودع ترذنأ اذا : ( اوس ىلع مكتنذآ ) هلوق ىف ةديبع وبآ لاق ( ردغت مل ءاوس لع وهو تناف هتيلعأ اذا متذآ

 مهارب] ةروس ريسفت ىف مدقت دقو . هتنذآ دف ءاوس ىلع وهو تأأ نوكنت ىتح برملا هيلا تذبنو كلذ هتملعأو

 نولئست كلما : دهاجم لاقو ) هلوق ٠ ادارطتسا انه هركذ تلصف مح ةروس ىف وه (كانذآ ) هلوقو . مالسلا هيلع

 هلضو ( ىضر ىضترأ ) هو ٠ « نوبقفت » هنع رخآ هجو نم رذناا نبالو « هقيرط نم ىناءرفلا هلص و ( نومهفت

 اضيأ هقيرط نم فابرفلا هلصو ( مانصالا ليثاقلا ر هلوق ۰ دذ ال طةسو « هنع ىضر » ظفلب هقيرط نم ىبايرغأأ

 نع ةحلط ىنأ نب ىلع قيرط نم ىربطلا یورو« ءارفلا هب مزجو هقيرط نم ىنايرفلا لصو (ةفيحصلا لجسلا) هلو
 هيف ام ىلع لجسلا ىطك هانعم : یربطلا لاف ۰ باتركلا ىلع ةفيحصلا یطک لوقي ( لجسلا ىطك  هلوق ىف سابع نبا

 نع ءاج و . ةباتکلا نم امف امل هتانسح ىوطت ةفيحصلا نال باتکساا لجأنم ىأ نم ینعع ىلع ليقو باتکلا نم
 نع كلام ن ور قیرط نم ىريطلار یناسنلاو دواد وبأ هجرخآ ےب ینلل ناک بناک مسا لجسلا نأ سابع نبا
 روك ذلا سابع نا ثب دح قو ٠ هن ودم نبا دنع رع نبا ثبدح نم دهاش هلو ¢ اذهب سابع نبأ نع ءازوجلا نآ

 دذعو . كللا لجسلا : لاق یدسا قيرط نم رذ:اا نبا دنعو . شبا ناساب لجرلا لجسلاو : ه هدرم نبا دنع

 لع نع فیعض دانسابو . هلثم ةيطع قورط نم درج نب دبع دنعو . هلثم سابع نبا نع رخآ هجو نم یرظلا

 یربطاا دنعو . نیا و سی لک لامعألا هلا ةظفملا عفر ةين املا ءامسلا ف كلم هنأ شاقنلا نع ليهسلا رکذو . هلكم

 ىنلا باك ىف فرعي ال هنأب بناکا مسا لجسلا نأ ىل.مسلاو ىلمثلا ركنأ دقو . هانعم ضع رمع نا ثیدح نم

 ىف هركذ دقف , دودرم رصح وهو « بلا اذه ىف الإ دجو الو ىلسلا ناق « لجسلا هجا نم ةبامصأ ىف الو لک

 ین ناك » لاق ريع نبا نع عفان نع رع نب هلا دبع نع ريك نیا قيرط نم ادروأو يعل وبأو هدنم نبا ةياحصلا

 هجولا اذه نم هيردرم نبا هجرخأو « لج هل لاقي بناك ل
 ( لع ادعو ءدیمن قش لوأ انآ دب اک ) بيس - ۲

 نب دیمس نع  مّهنلا نم خيش  نامنلا نب ةريذلا نع ةبعش انثدح برح نب نابلس اشزو - ۰

 الرغ ةارع ةافح هللا ىلإ ثور وشك نإ : لاقف یب 'ىبلا بطخ » لاق امنع هللا ىضر سابع نبا نع ريم
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 0 ؛ ميهارب| ةمايقلا موب یکی هم وأ نإ مث . € نياعاف نکات | « انواع ادعو ؛ هدیمن رقاخ لو انأدب اک

 ۲ ]لعب اوئدحأ ام ىردتال : لاقيف « ىباممأ ”براي : لوفأف « لامثلا تاذ rr ذحویف ىتمأ نم لاجرب هاج

 اولازي مل هالؤه "نإ : لاقيف ( دیهش - ملوق ىلإ - مف تمدام ایم مهیاع تنکر) اصلا دبملا لاق اکلوفآف

 ۲ مهتقراف ذنم مهماقعأ ىلع نيكدنرُم
 ى هح رش او ثيدحلا ¢ ةأرع ةافح هللا ىلا نوروثع منا 0 سايع نبا ثب لوس فمما ركذ مث

 ىلامت هللا ءاش نإ قاقرلا باذک

 جملا روس - ۲
 اذإ : 6 هتينمأ ىف ”ناطيشلا ىتاأ ی اذإ ) ىف سابع نبا لاقو نينثمطلا : نيتبحخلا ةنييع "نیا لاقو

 الل ۰ هنءارق : 4 هتينمأ ) لاقيو " هنايأ کو /ناطيشلا ىتاي ام للا لطبیف « هثیدح ىف ناطيثلا لأ ثادح

 نم ¢ نوط في : نزا هرهغ لاقو ۰ صخح « ةكقلاب : 4 ديدم دهاحم لاقو ۰ نوبتکی الو نوءرقي € فاما

 رطاریم ىلإ اودهو « ثآرقلا ىلإ اومهلأ ( لوقلا نم بطلا ىلإ اودُهو) نوش نو : لاقيو : ةواعنلا
 ٠ رع :4 هفطع نا . تيبلا فقس ىلإ لبحب : « ببسب ) سابع نيا لاقو ٠ مالسإلا : ديملا
 لغشت : ( لذت )

 ىف كلذكو ه ( نينشمطملا نيتبخلا : ةنييع نبا لاق ) هلق ٠ ( محرلا نجرلا هللا مس - جملا ةروس ) هلوق

 نمو « هجولا اذه نم رذنلا نبا دنع وه اذكو , دهاجم نع حي ىنأ نبا نع هدئسأ نکل « ةئييغ نبا ريسفت د

 تيخلا هلصأو ؛ تايخالا نم تيخناو . نيعضاودملا : لاق كاحضاا قيرط نمر « نيامملا : لاق دهاجم نع رخآ هجو

 قاأ ثدح اذا < هتینمآ ىف ناطیشا قلا ین اذا ) سارع نبا لاقو) هلوق ۰ ضرألا نم نامطاا وهو هلوأ تب

 نبا نع ةحاط ىبأ نب ىلع قب رام نم یربطاا هلصو < ) ةئايآ محبو ناظیشلا قاب ام هللا لطف « 4 لح ف ناطیشا

 ةوالتاا ىنتلا : لاق ءارفلا لوق وه ( نوبتکی الو نور : ىنامأ الإ « ةتءارف هتينمأ لاقب و ( هل . اعطقم سابع

 نم اهنوعمسي ثيداحأ تناكو , كيداحالا لعتفي نأ ىنامآلا : لاق € ىنامأ الإ باتکلا نومءی ل١ هلوقو لاق

 لسر ىلع دوبزلا دراد ین ةلمل لوا هلأ باتک یم

 نأ دعب هل « نآرقلا قاعم » باتكىف ساحللا رفعج وا لاق . یبتنا سفنلا ثبدح انيأ ىنقلاو : ءارفلا لاق

 . هلجأو هالعأو ةنآلا ليوأت ف ليقام نسحأ نم اذه : ةألا ليوأت ىف سابع نبا نع ةحلط ىبأ نب ىلع ةياور قاس

 ادصاق رصم ىلإ ام لجر لحر ول ةحلط یآ نب ىلع اهاور ريسفتلا ىف ةفيحص رص : لاق لینح نب دمحأ نع دنسأ مث
 ةحلط ىبأ نب ىلع نع حاص نب ةواعم نع اهاور ثلا بلاک اص نا دنع تناك ةخسنلا هذهو . یپتنآ اریثک ناکام



 خا ةروس

 یهو هئكامأ یف هانی ام ىلع اریثک اذه هو . ىف املع دمتعا دقو ملاص ىبأ نع ىراخبلا دنع یهو سابع نبا نع

 ام لمح اذه سايع نبا ليوأت ىلعو . یبتنا حلاص ىبأ نيبو معيب طئاسوب رذنلا نياو متاح فآ نباو ىراطلا دنع

 لاق هنع رشب ىبأ نع ةبعش نع قرط نم رذنلا نباو ىريطلاو متاح ىبأ نبا هجرخأ دقو « ريبج نب ديعس نع ءاج

 * ىلع ناطيشلا ىناأ ( یرخ لا لا ةانمو ىزعلاو تاللا میارفا را غلب الف « مجنلاو ةكم جلي هللا لوسر أر قد

 ءاودحجو دجسف 0 مورلا لبق ريع انتملآ ركذ ام نوکرشلا لاقف « ىجترتا نهتءافش ناو لمل a : ه اس

 نب ديعس نع ه هدانسا ىف لاقف ةيعش نع هلاخ نب ةيمأ قيرط نم هب ودم نباو رازبلا جا الا هذه تل رف

 درفت « دانسالا اذ الإ الصتم ىور ال : رازبلا لافو « ثيدحلا قاس مث « بسحا اف « ناتا نع ريبج

 نابع نبا نع ملاص ىبأ نع یلکلا قيرط نم اذه یورب امثل و : لاق « دوبشم ةقل وهو دلاع نب ةيمأ هلصو

 ىف قح] نبا هركذو « ىدقاولا هيف رخآ دنس سادالا هجرخأ اذکو « هيلع دمتمی الو كورتم ىلكلاو . یپتنا

 هركذ اذكو « ىرهزلا پاش نبا نع یزاذلا ىف ةبقع نب یسوم كلذكو « بمک نب دمع نع اهدنسآوو الوطم ةريسلا
 متاح ىلأ نبا هدروأو « ىربطلا هقيرط نم هدروأ و سيق نب دمهم و یظرقلا بەك نب دمع نع هل ةريسلا ىف رشعم وآ

 ىبأ نع یلکلا نع ريثك نب یح نع بیپص نب دابع قيرط نم ه ودم نبا هاورو ؛ ىدسلا نع طايسأ قب رط نم

 ىربطلا اهدروا و « سابع نبا نع مه مالا هد نمع ىميتلا نالو ةمركع نع بوبأو ىذا ركب ىفأ نعو حاص

 فيعض ام] ديبج نب ديعس قيرط یوس اهلكو  دحاو كلذ ىف مرک مهانعمو « سابع نبأ نع وعلا قب رط نم اضيأ

 طرش ىلع امفاجز نياسرم نيرخآ نيةيرط اه نأ عم ۰ « الصأ ةمقلا نأ ىلع لدت قرطاا ةرثك نك < عظقنم الإو

 نب نجرلا ديع نب ركب وبأ ىنثدح باهش نبا نع دز نب سنوي قيرط نم ىربظلا هجرخأ ام امهدحآ نيحيحصلا

 دواد نع امبقرف ةلس نب دامححو ناجاس نا رهتمملا قيرط نو اضيأ هجرخأ ام ىتاثلاو ۱ هو ركذف 0 ده نإ ثر ىلا

 . ةلطاب ةريثك تاباور كلذ ىف ىربطلا رگ : لاقف هتداعک ینرعلا نب ركب وا أر + دقو فیل ملا ىب نع دزه ىبأ نبا

 هاو الو ةحصلا لهأ نم دحأ هچرخ مل ثيدحلا اذه ضايع لوف اذكو . هيلع دودرم قالطإ وهو « ۸ لصا ال

 ةصقلا هذه هئع تاح نمو : هلوف اذکو « هدانس] عاطقناو هتاياور بارطضاو هتلقن فعض عم لصتم ميلس درسا 4

 لاق « ةيهاو ةفيعض كلذ ىف مهنع قرطلا رنک أو  بحاص ىلإ اهعفر الو مهنم دحآ اهدنسپ  نیرسفلا و نيمباتلا نم

 ىف عقو ىذلا كشلا عم ريبج نب ديعس نع رشب ىبأ قبرط الإ هركذ زوج قيرط نم فرعي ال هنأ رازبلا نيب دقو

 نم ريثك دترال عفو ول كلذ نأب رظنلا قرط نم هدر مث . هفعض ةوقل هنع ةءاورلا زوم الف ىلكملا امأو « هلصو

 لد ابجراخم تنيابتو ترثك اذإ قرطلا ناف « دعاوقلا لغ ىثمتي ال كلذ عيمجو « ىهنا كلذ لقنی مو : لاق « لسا

 جت سم اباثم جتح لیسارم ىهو حیحصلا طرش ىلع اهنم دیناسآ ةئالث نأ ترکذ دقو ,الصأ اهل نأ ىلع كلذ

 وهو ركدنتسي ام اهيف عقو ام ليوأت نيعت كلذ ررقت اذاو « ضعبب ابضعب داضتعال هب جتحي ال نم اذکو لسرملاب

 هنال هرهاظ ىلع هلمح زوج ال كلذ ناف « ىجترتل نبتعافش ناو ىلعلا قيئارغلا كلت : هناسل ىلع ناطيشلا قلآ » هلوق ٠
 ناكل دیح وتلا نم هب ءاج ال ارياغم ناك اذإ اوبس اذكو « هنم سيل ام ادمع نآرقلا ىف دیز نأ للي هيلع ليحتسي :

 كلذب لع الف « رعشي الوهو ةئس هتب اصآ نيح هناسا ىلع كلذ ىرج ليقف , كلاسم كلذ ىف ءاملعلا كلس دقو . هةتمصع

 الو كلذ مب ىنلا ىلع زوحب ال هنوكل حصيال هنأب ضايع هدرو « ةداتق نع ىرطلا هجرخآ اذهو . هتايآ هللا کحا



 ريسفتلا باتک - ۵ م

 هلوقب فرما نبا هددو « هرارتخا ريغب كلذ لاق نأ ىلإ ءأجلا تاطيشلا نإ ليقو « مولا ىف هيلع ناطیملا ةالو
 دحال ىقب امل كلذ ىلع ةوق ناطرشال ناكول» : لاق ةبالا € ناطلس نم مكيلع ىل ناك امو ) نااپشلا نع ةياكح ىلاعت

 هن ال ىلع ىرج ملط هظفحم كلذ قلمف « كلذب موفصرد مته اوركذ اذإ |وناک نیکرشلا نإ : ليقو . ةعاط ىف ةوف

 اذا زئاج اذهو : ضايع لاق « راذکال اخيبوت احلا هلما ليقو . داجأف ضايع كلذ در دقو . اوس ممركذ ام
 امن اذه لاو . ازئاج ةالصا ىف تقولا كلذ ىف مالكلا ناك دقو ا( الر . -ارلا ىلع لدن ةنيرق كانه تناك

 هب مهتآ مذب ,ىثب اهدعب ینا نأ نوكرشملا ىشخ « ىرخالا ةثلاثلا ةانمو  هلوق ىلإ لصو ۱! هنإ ليفو . ىتالفابلا
 ( هيف اوغلاو نآرقلا اذهل اوهمسن ال ) محلوف ىف مهتداع ىلع علي ىنلا ةوالت ىف هوا مالک لا كلذ ىلا اوددابف
 قینارغلاب دارملا : ليقو . ىفإلا ناطيش ناطيشلاب دارملا وأ , كلذ ىلع مهل لماحلا هن وكلا ناطیشا كلف بدن و

 ىلامت هلوقب مباع دريل لکسلا ركذ قيسف ؛ امنودبعیو هللا تانب کالا : نولوقي رافكلا ناكو هکااللا لملا

 هللا خسنف « كاذب اوضرو « انتل آ مظع دق : اولاقو عيمجلا ىلع ءولمح نوکرشلا هعمس املف ( ی الا هلو ركذلا مدا

 قطن و تاتکسلا نم ةنکس ىف ناطيشاا هدصتراف نآرقلا لئرب لب ىنلا ناك : لبقو . هتابآ كحأو نيتملكلا كلن
 ام هديؤيو . هوجولا نسحأ اذهو :لاق . ابهاشآ و هلوق نم اهنظف هيل اند نم همم ثوح هتمغن ايك اع تاملکلا كلتب
 لبق لاقو ليوأتلا اذه ىبزعلا نبا نسحتسا اذدكو . التب  ىنمت ) ديسفت نم ساره نبا نع مالكسلا ردص ىف مدقت
 « هت والت ىف ىأ ( هتينمأ ىف ١ هلوق ىنعمو : لاق . هيلا بسن امم لي ىنلا ةءارب ىف انبهذم ىف صف ةيآلا هذه نا
 ناطیشاا نأ ىف صن اذهف « هسفن لبق نم هيف ناطيشلا داز الوف اولاق اذإ هلسر ىف هتنس نأ ةبآلا هذه ىف یلامت ريخأف
 هدعاس ةدشو هملع ةعس و هردق ةلالجل یربطا كلذ ىلا قبس دقو : لاق هلاق مقلب ىنلا نآ ال لس ىنلا لوق ف هداژ

 نم كلذب كسمتف اقاقنا ةرجملا لبق 33 تءقو ةصقلأ هذه : ( هيبفت ) . هيلع موح و یعاا اذه ىلع بوصف رظنلا ف

 ناذه ) ىف رذ ىبأو ىلع ثيدح ىف اک ةيئدم اهنأ ىلع لدي ام اضيأ اف نأب بقعق نکل « ةيكم جحلا ةروس نإ لاق

 م رايد نم اوجرخأ نيذلا إل اهدعبو ةبآآلا ( نولتاقي نيذلا نذأ  هلوق اذكو , ردب لهأ ىف تلدن الاف ( نامصخ
 اهو ةنيدلاب تايآ اهنم لذت و یکم اهلصأ نأ روظي ىذلاف ةنيدلا ىلا ةكم نم اورجام نيذلا ف تلزت اهناف ( قح ريغب
 ىف دهاجم نع حيجن ىبأ نبا قي رط نم ىربطلا هلصو ( صج < ةصقلاب ديشم : دهاج لاقد) هلو 1 لعأ هثا و , رثاظن

 دیدشتو مجلا رسكب صجلا یه داصاا دیدشت و فافلا حتفب ةصقلاو صجلا ىنمي ةصقلاب : لاق ( ديدم رصقو ) هلوق

 ىربطلا دقنأو « ديشلا ىمي ةنيدملا ف صجلاو : لاق  صصجا ديشملا : لاق ةمركحع قبرط نمو . ةإءبملا

 : سيقلا ءیرصا لوق

 لدنجب اديشم الإ اجآ الو . ةلخن حذج اهب كرب مل ءامتو

 نب دادش ءانب نم هنأ رابخالا لهأ رکذ ديشملا رصقلا ةصقو . هوئصحو هوديش هلهأ ناك : لاق ةداتف قيرط نمو

 . ةرك-املا نجلا تاوصأ نم هسيف عمس ام لايمأ ىلع هنم وندي نأ دحا عيطتسي ال نارمعلا دمي الطعم راصف داع

 نوداكي ) هلوق ىف ةديبع وبأ ناق (نوشطبي نوطسي لاقيو « ةرطسلا نم نوطرفی (نوطسي ") : هريغ لاقد) هلق
 نوشطبی اوداك نآرةلا ولتی للا اومعس اذإ شي رق وكرشم ناكءارفلا لاقو ء ةوطسلا نم هيلع نوطرضي یا( نزطسب

 ©( نوداكي ) هلوق ىف دهاجب نع حین یا نبا نع ءاقرو نع ةبابش یریخآ ديمح نب دبع لاقو . هلع ریضت ىف مدقتو هب



 ثيدحلا ٩۷:۱ 1۱

 ةحلط يأ نب ىلع قيرط نم دذنلا نبا یورو. نآرقلا نواب نيذلاب نوشطبب یا ( نوطسب ) شيرق رافک ىأ
 « مط اذكم ( مالسالا : ديلا طارص ىلإ اودهو ) هلوق . نودطبي لاقف ( نوطسي ) هلوق ف سابع نبا نع

 نب دبع هلصو ( تيبلا فقس ىلا لبح ( ببسإ ) سابع نبا لاقو) هلو . ابيرق ىنسنلا ةياود نم هريرحت ىتأيسو
 ةرخآلاو ايندلا ىف ادم هقا رصني نإ نأ نظي ناك نم » ظفاب سابع نبا نع یمیلا نع قسا ىبأ قب رط نم ديمح

 دقو . نيفابللطةسو « سنت اذه تبث ( ريكتسم : هفطع یناث) هلوق ۰« هب قتخملف هتیب ءامس ىلا لبح ببسإ ددمہلف

 هلوق . هست ىف ريكشسم : لاق ( هفطع ىلا و هلو ىف سايع نبا نه ةدلط یآ ن ىلع قيرط نم رذنلا نبا هلصو

 یتسألا ةلاور ف عقوو ء رذ نآ ريغل ۳ نآرغلا ىلإ » هلرق طقس ) نآرةلا لإ ارا لولا نم پبطا لا اودمو)

 وه اذهو « مالسالا : ديما طارص ىلإ اودهو «نآرقلا ىلإ هدلاخ ىبأ نبا لاقو « اوممآ : بیطاا ىلا اودهو »
 ( لوقا نم بيطاا ىلا اودهو  هلوق ىف سابع نبا نع ةحلط ىبأ نب ىلع قيرط نم ىربطلا جرخآ دقو . رب رحتلا
 لاق 14 لوقلا نم بطلا ىلا 2 هلوق ىف دلاخ ی أ نب ليعامسا نع نايفس قيرط نم رذنملا نا ىودر . اومهلأ : لاق

 قيرط نم رذنلا نبا ىور ( لغشت لمذت ) هلوق . مالسالا ۳ 1 دیخا طارص ىلا اودهو 2 هلوق قو 8 نآرقلا

 لمذت هلوق ف ةديصع وأ لاقو . مويلا كلذ فوغ ةدش نم ولست ىأ ( اعض رم لک لھذت )ل هلوق ىف لاق كادضلا

 عم ءىذلا نع لائتشالا لوهذلا 0 ليقو ۳ لهذي داكوأ زع 1 هبلق اع م رعاشاا لاق « ولست ىأ 4 ةعدض م لك

 شوهد

 1 ىراكس "سانلا یرتو ) ساپ - ١

 لاق *ی ردلتا ليس ىبأ نع حلاص وأ انك رح شعالا انثادح ىبأ انك دح صفح نب 8 اشو - ۱

 : توص» یدانیف ۰ گر دعسو ار كيبل : لوقيف ¢ مدآ 5 : ةمايقلا "مو "لجو e“ ا لوق 2 ا 'ىنلا لاق

 فلآ لك نم + لاف ؟ زانق عت امو*پراب ۰: لاق . رافا ىلإ اثعب كتيرذ نم 3 رخ نأ كرمي هللا نا

 یراکس سائلا یو « ديلولا بيشو اله ”لماحلا (مضت شايل . نیعسنو ةعسنو ةئامدست - لاق هارآ -

 نم : و ىنلا لاقف « مههوجژ ت !یتح سانلا ىلع كلذ يشف . ديدش هللا باذع “کلو یراکشب م امو

 رولا بج ف ءادوسلا  رعشلاک سانلا ىف منا 3 ۰ داو منمو ٤ نیعسا و ”ةمستو اسل جوجأمو جوجاب

 1 انریکف « ةنلا لها عبر اونوك-7 نأ وجرأل ىنإو «دوسألا رولا بنج ىف ءاضيبلا ةرعشلاك وأ ضيبألا

 ىر » شعألا نع ةماسأ وبأ لاق . « انريكسف « ةنجلا لهأ رطش : لاق "مل . انيك ةنجلا لهأ ثلث : لاق

 ن ىسعو ررج لاقو ۰ نیعساو ۳ ةئاعست فاأ لک نه » لاق .6 ىراكشب 9 امو ی راک "سانلا

 € ىركسب م امو یکم « ةيواعم وبأو سنو

 ىلع لوصوملا قبرطاأ مهدنع مدقو « رذ ىبأ ريغل ةجرتلاو بابلا طقس ( ىراكس سانلا یرتو هلوق باب ) هلوق
 یزابلا مد ۰ ۸ ج م



 ریسفتا باثك - ۵ 1 فل
 هلق . لامل ها ءاش نا قاقرلا باتک ف لوصولا ثيدحلا حرش قأيسو ؛ رذ ىبأ ةاور ىف كلذ سكعو « قيلاعتلا
 ثيدحلا اذه ةياوز ىف ثايغ نب صفح قفاو هنأ یی ( ىراكسب م امو ىراكس : شعالا نع ةماسأ وبأ لاقو )
 ةثامعست فلأ لكنم:لاق ) هّوق . كلذك شءعألا نع عيكو نع دمحأ هج رخآ دقو « هنتمو هدانساب شععالا نع

 ةناورو . هركذف «لاق هار فلآ لک نم د هتياور ىف عقو هناف صفح فالخم « كلذب مزج هنا ىأ (نیمسنو ةمسل و

 ن ینیغو رب رچ لاقو ( هلوق ۰ های الا 'ثيداحأ نم جوجأمو جوجأی ةصق ىف فا ولا ایاص و هذه ةماسأ ىبأ

 ىف اوفلاغ ممکل هلدمو اذه هدائساب شيعألا نع هوور مهنأ ىنعي ) ىركسإ مث امو ىركس : ةيواعم وبأو سئو

 نأ قاما اباصوف سن وب نب یسع اور امأو 6 لاف اک قاقرلا ىف فل لا املصوف ريرج ةباور اماف « ةظفللا هذه

 ۰ هنع ةيش ىلأ ن ن أ ركب وبأ یرکس ظفلب اهاورف ؛ ايف ةيلع فاتخاف ةيوامم ىنأ ةياود امأو , كلذكه نع هيرهار

 ىراكش د اور ف الاف ةيواعم نا نغ بيركف أ نع قاسنلاو ةيواعم ىنأ نع روصخم نب كيس ابجرخأ دقو

 هنع بيرك ىبأ نع م.م ابجرخأو ¢ ةيواعم ىنأ ا قب رط نم ليعامسالا دزع اذکو ¢ یراکس مامو

 قبرط نم یرطااو رضاحم قبرط نم هيوذرم نبا یورو « ريرج ةياور ىلع ام لاحأو عيكو ةياوو ةن ورقم
 ىود م یر مث امو یراکس » ىلع ءارقلا عمجأ : ءارفلا لاقو « یرکس د ظفلب شعالا نع امهالک ىدوعسملا
 نأ عم « بحي غاجإلا هلقثاو . یهتنا ةيب رعلا ف ديج وهو : لاق « ىركسإ مم امو ىركس » دوعسم نبأ نع هدانساب

 ديبع وبآ اپاقنو « دوعسم نبا نع لقن ام لثع اوءرق یاسکلاو شعالاو ةزح و باثو نب ىح نييفوكلا هباععأ
 ةنص یه له ¢ یرکسد ىف ةيبرعلا لهأ فاتخا دقو « كيبع وبأ اهراتخاو ورع نب ةعرز ىنأو ةفيذد نع اضيأ

 ةغامجلا فصو نو ا یغتساف درفم ةغيص وأ یضم لثم يلطف ىلع عمج

- - - ۶ 

 تاو ؛ هب ناطا یخ ”ةباصأ ناف . كش ( فرّ ىلع هللا ةلبعي نم سانلا نمو ) سیا - ۲
 مانعسو : مهافقرنأ (ديمبلا لالضلا وه كلذ  هلوق ىلإ - ةرخآلاو انا رمح ههجو ىلع بقا ةف ةتباصأ

 نع رنیصح ىبأ نع "ليا رسإ انث اح وک یآ ی ی انك لح ثراحلا ی ”ميهاربإ ضع — ۷۲

 لجرلا ناك: لاق ( فرح ىلع هللا ديعي نم سانلا نمو زل لاق امن هلا ىضر سابع نبا نع ريبج نب ديعس

 خن و نبأ ما رال نإو ¢ ماص نيد اذه : لاق 7۳۹4 تحتن و امالغ ما دل و ناف ¢ ةنيدملا "مدقب

 ءوس "نید اذه : لاق ”هليخ

 هلوق ريسفت كلذب دادآو , رذ أ ريغل كش ظفل طقس (كش : فرح لغ هللا دبعي نم سانلا نمو باب ) هلوق
 فرج ىلع ومف ءیش ىف كاش لك: ةديبع وبأ لاقو « هما ر ط نم متاح ىف ىنأ نا هجرخآ دهاج ریست وهو « فرح د

 هج و لغ باقن | ةنتف هتباصا ناو هب نأمطا ريغ هباصأ ناف ١ فرح دعإ رذ نآ ريغ دازو « مود الو تيش ال

 هذهو « مدنع انه عقو اذک ( مهانغسو مهانفرتأ) هلو . (دیعباا لالضلا وه كلذ  هلوق ىلإ  ةرخآلاو ابندلا رسخ

 هزامجم : ( ايندلا ةايحلا ىف مانفرتأو ) ىلاعت هلوق ىف لاق « ةدببع ىبأ ديسفت وهو اهيات یلا ةروسلا نم ةملكلا
 یربصلا ريكب نب ىح ريغ وهو ؛ قامركلا وه ( ريكب ىبأ نب ىحي ) هل .اورفكواوغب اوفرتأو ۰ مهيلع اوسو



tf ٩۷44 - ۷4۲ ثيدحلا 

 « ىرصملا فالخ ةينكلا ةادأ هيف اذه وبأ ىتاثلا « ةبسنلا اهدحأ : هجوأ ةعبرأ نم ناقرتفي امهنكل ناسبتلپ

 قامركلاو فنصاا خيش ىرصملا عبارلا « ىنامركلا دلاو ريكب ايأو ىرصملا دسج اريكب نأ ابلاغ ربظي الو كلاثلا
 نع ىريبزلا دمحأ وبا هاورو « الوصوم دانسالا اذهب هنع ىحي هاور اذک ( ليئارسإ انثدح ) هلوق . هخيش خيش

 دمع قب رط نم ليعامسالا هجرخأ دقو « هنع ةييش ىلأ نبا هچرخآ ريبج نب دیعس زواج لف دانسالا اذهب ليئارسإ

 ماس نب ليعامس] نب دمت لاق : هرخآ ىف لاقو ىراخبلا هجرخأ ا ريكب ىبأ نب ىحي نع خئاصلا ملاس نب ليعامسا نبا

 ريبج نب ديعس نع ةريفلا بأ نب رفعج نع رخآ هجو نم متاح ىلأ نبا هجرخآ دقو . بیرغ نسح ثيدح اذه
 ىنلا نوتأي بارعألا نم سان ناک » رفعج ةءاود ىف ( لسيف ةنيدملا مدقي لجرلا ناك ) هلوق . سابع نبا هيف ركذف

 تعفن لثم ةجوتنم ىف تجتن نون مضب وه ( هليخ تجتن و امالغ هاما تدلو ناف ) هلوق . « نولبف مللي

 نسحلا قورط نم رذنملا نالو متاح ىبأ نا هج رخ « همسج حصو د سايع نبا نع قوعلا داز . ةسوهام ىف

 بصح ماع اودجو ناف » رفعج اور قو « ثيدحلا « همسچ حص ناف ارجارم ةنيدملا مدقب لچرلا ناک د ىرصبلا

 « اريخ الإ ینید ف تبص ام : لاتو نامطاو یضر » وعلا ةباور ىف « ملاص نيد اذه لاق » هلوقو « دالوو ثیغو
 ناد ) هلوق ٠ «ةب اوكسمتف اصل اذه اننید نا اولاق » رفءج ةاور قو « اذه نيدلا معنل لاق » نسلا ةياور قو
 ةءاور قو « ريخ اذه اننيد ىف ام اولاق هوس دالوو طحقو بدو ماع اودجو ناو » رف مج اور ف ) خلا دلت ل

 لع ییصآ ام ها و لاف ناط.شاا هانآ ةقدصلا هنع ت رخأتو 1 راج هنأ سما تدلوو ةن دملا عجو هپ اصآ ناو » قوملا

 :لاق ةجاحلا هتباصأو ةقدصلا هنع تسبحو همسج مقس ناف » نسحلا ةیاور ىفو « ةنثفلا كلذو « ارش الإ اذه كنيد

 دسا ىنب نم بیراعآ ىف تازت انآ ءارفلا رکذو « ىلاحو ىمسج ىف ناصقنلا فرعثأ تلز ام « اذه نیدلا سيل هللاو

 ثيدح نم ه ودرم نبا یورو . مدقت ام ومن ركذ مث : 2 ىلا ىلع كلذب اونتماو مهیرارذب ةنيدلل ىلإ اولةتنا

 مل : لاقف مالسالاب مءاشتف « هدلوو هلامو هرضب بهذف لس دوهبا نم لجر ىف تلزن اهنآ فيعض دانساپ ديعس یبا
 اريخ ید ف بصا

 4 مهر فق اومصتخا تامعخ رناده 3 ساب تس ۳

۲ 1 : 9 7 

 ردابع نب سيف نع زاجي ىلأ نع ماه وبآ ان ربخآ میشه انثدح لامن نب جاجح اشتر - ۳
 ۱ مهر قاومصتخا _ ناصخ ناذه) ةبالا هذه "نا : اسف پف مقر ناك هنأ هن ا یفر رد یا نع 4 2 ۰ 7 و مك هب ۰ ۰ ی 2 1 ۰ فوك اچ 42 0

 2ھ ۳ ۰ ی 3 - 2 و

 هلوف . < رجم لآ نع يئاه ىلا نع روصنم نع رب رج

 نع ر وأ ۳ لاق ىبأ ترم لاق ناملس نا هم انئدح لاسم نب جاجح اسو س £

 موي ةموصخال نمحرلا یدب نيب ومي نم لو انأ » لاق هنء هللا یضر بلاط یبا نب لع نع رداهت نب سيق
 : ردب موي اوزراب نيذلا مم : لاق معو ىف اومصتخا ناصخ ناذه )تلر مويفو : سيق لاق « ةمايقلا 37 3-0 ن7 2 1 ا 1 ۰-1. و ات عارم



 ريسفتلا بانل" - 0 3

 ةبتع نب دیلو لاو ةعيبر نب ةيتعو ةعيبر نب 5 ةديبعو ةزحو لع
 نم وهو « هريغو دحاولا ىلع قلطإ وهو « مهخ ةينثت نامصخلا ( مد ىف اومصتخا نامصخ ناذه باب ) هلوق

 هلوق . فيحضت وهو « اف مسقي ١ یسمشکلا نع رذ ىبآلو « رثكالا اذک ( اق مسقی ) هلو . ةمصاخلا هنم عقت

 سايب ىلع انه رصتق و « ىفوتسم ردب ةوزغ ىف احورشم مدقت دقو « بلطلا دبع نبا ىأ ( ةزح ىف تلزت (

 مضب یامرلا وهو , هيف میشه خيش ىأ ( مشاه فأ نع ) ىروألا ىأ ( نايفس هاود ) هلوق ٠ هدانسإ ىف فالتخالا

 هجرخأ رخآ خش هيف نایفسا و .ردب ةوزغ ىف ةلوصوم هتياور تمد#: دقو « هنتمو هدانساب ىأ ملا دیدشن و ءارلا

 اوزرابت نيذلا ىف بالا هذه تل زن : لاق فاسإ نب لاله نع روصام نع نايفس نع بيجي نب دم قب رط نم ىربطلا

 رمتعملا نبأ یا ( روصنم نغ ر ديملا دبع نبا یا ( ريرج نع ) ةبيش ىلأ نيا ىأ ( نامثعلاقو ) هلو . ددب موي

 . ةدحوملا فيفختو ةلمبملا منهب ( دابع نب سيق نع ) هل . هیاع افوقوم ىأ ( هلرق زلجم ىنأ نع مشاه ىنأ نع )

 ىوارلا دابع نبا وه ( سيق لاق ةمارقلا موب نمحرلا ىدي نيب ةموصخلل وثب نم لرأ انأ : لات ىلع نع ) هلوق

 ىنأ نع یمینلا نابلس ةياود لب « ىباحملا ىف دابع نب سيق ىلع فالتغاب سيل اذهو , ( تازن ممفو ) دوكذملا

 دنع نأ ىضتقت زلج ىلأ نع مشاه ىلأ ةياورو « طقف انه روكذملا ردقلا اذه ىلع نع سيق دنع نأ ىضتفت رلجم

 ىعيتلا ناجاس نع بوقعي نب فسوب قيرط نم جرخأ یئاسنلا نأ اذه ىلع ركمي نکل « قبس ام رذ ىلأ نع سيق
 ىف معن وبأ هاورو « ناممغ ناذ-ه : ردب مو انتزرايع قو بالا هذه تازن انيق » لاق ىلع ىلإ دانسالا اذه

 رفمج ی قيرط نم کاملا هجرخآ اذکو ناملس نب رمتعم ةياور ىف ام هلوأ ىف دازو هجولا اذه نم « جرختسلا »

 یطقرادلا راشآ و <« یمیتلا نال نع امهالک هاور نسحلا نب سحرك نأ ءلالا , ىف ىنطقرادلا رکذ اذکو « یزارلا

 داح نعو نوراه نب دیزب نع ديمح نب دبع هاور دقو : تلق . زمتعم ةراور باوصاا نأو ةجردم ماورد نأ ىلإ

 لع نعو رذ ىبأ نع ساق دنع ثيدحلا ن کیف اظ وفح ناک ناف « رمتعم ةرا و رک ىعيتلا ناماس نع امهالك ةدعسم نبا

 ۰ هلصوو رذ یآ ثيدح هلاسرإ ىف زاب ىلأ نع عقاولا فالتخالا ىف كلذ دعب رظذ مث : امهةايس فالتخا ليلدب عم

 ىلع هفقوف دوصنم امأو « سيق ىلع هفقوف ىميثلا ناملس امأو , هنع بشه ىروثلا ةياور ف شاه وبأ هنع هلعوف

 هعم نم ةياور مدقتف ظفحلا ىف ناب راقتم مشاه وبأو نايلسو « اظفاح ناكاذإ لصاولا محلا نأ ینخم الو « زاجب ىبأ

 نأ ىلع « فارطلا هجرخأ مشاه ىبأ نغ ةبعش هقفاو دقو « هتياور مدقتف روص:م نم ظفحأ ىروألاو « ةدابز

 برطضم هنأ ىعدا نه ضارتعا حفتر ربرقنلا اذه الوصوه رو هد نع و رج نع رخآ هجو نم هچ رخ آ ىربطلا

 قوم قبرط نم یربطلا ىور دقو. ناعتسلا هللاو هب دبعلا دعبل اذهلثم دمعأ امنو , ةمدقملا ىف كلذ ىلإ ترشأ اک

 سعد « نونمؤااو رافكلا مث : لاق نسحلا قيرط نمو « نيلسملاو باتکلا لهأ ىف تاز امن سابع نبا نع

 فلاخم الو : لاق ةيألا يمت ىف لاوقألا هذه یرطلا راتخاو « ثعبلا ىف رفاكلاو نءؤملا ماصتخا وه دها# قيرط

 ببس ىف تل زن اذإ ةيألا نأ الا  رافکو نينمؤم نيقيرف اوناک ردوب اوزرابت نيذلا نال رذ فآ و ىلع نع ىورملا

 ببسلا كلذ ريظأ ىف ةماع نوکت نأ عنتع ال بابسألا نم

 نونمؤأا ةروس - ۳
 : جو مه واق . ةدامسلا أمل تقيم : ( نوقباس اه . تاواعس عبس : (قئارط میم )ل ةنيبع "نبا لاق



 ۵ نوئمؤملا ةروس

 : 6نوبک انآ ر) . ةکشاللا : € نیتداملا لأسافر) . ديمب دیمب : € تامه تاق ) سابع نا لاقو . نيفئاخ

 . دحا و نونجلاو ة:لاو . ةلالكلا . ةفامتلاو .دلولا : )فالس نەز : هريغ لاقو . نوسباع (نولاک) . نولدامل

 ۰ ةرقبلا راح اک پا وصا نومفرب 5 ( نورا ) . هب عفتني الاءو 6 ءالا رزگ مفترا امو دب لا : الا و

 2 رس“ ۳ ۳ 5
 . عملا عضوم ىف انهاه ”رياسلاو « رامسلا عجلاو «رسلا نم 4 ارماس )ل ۰ هیبتع ىلع مجر : < حباتعأ ىلع )

 2 ۰ < نع

 رحسلا نم نومەت : ( نورحست 3

 عبس ةنييع نبا لاقو ) هلوق ۰ رذ ىنأ ريفا ةلمسبلا تطقس ( محرلا نمحرلا هقا مسب - نونمؤملا ةروس ) هلوق

 نم ىراطلا هجرخأو « هنع ىوزخلا نمحرلا دبع نب ديعس ةياور نم ةنييع نبا ريسفت ىف وه ( تاوم عبس قئارط
 قيرط نم متاح ىبأ نبأ هلصو ءرذ ىبأ ريغأ تي (ةداعسلا مه تقوس نوب اس) هلو .هلثم لسأ نب ديز نبا قيرط

 نع ةحلط ىنأ نب ىلع قب رط نم متاح ىبأ نبا هلصو (نيفئاخ ةلجو مجولق ) هلوق ٠ نءابع نب | نع ةحلط فآ نب ىلع
 هلوق ىف ةداّتق نع رمعم نع قازرلا دبع یورو «نيفئاغ نولممي : لاق €( ةلجو مهواقو ) هلوق ىف سابع نبا
 : تلاق ةشااع نع » بايلا قو . هلثم ةمرکع نع ىوحنلا ديزي قیرط نم ىربطللو . ةفئاخ لاق ( ةلجو مهولفو )

 لب « ال : لاق ؟ هللا فاخي كلذ عم وهو قرسيو ىنزي لجرلا وهأ € ةلجو مموافو ) ىلاعت هلوق ىف هللا لوسداي
 لاقو) هلق. کاملا هحصصو هجام نباو دحأو ىذمرتلا هجرخآ « هللا فاخ كلذ عم وهو لصی و موصب لجرلا وه

 دبع یورو « هلثم سابع نبا نع ةدلط ىبأ نب ىلع قرط نم ىرطلا هاصو ) دمعإ لدع) تاه تاره سايع نبا

 تاجه نا نودعوت امل ىف ماللا تلخد امإ : ءارفلا لاقو  مهفنأ ىف كلذ دعابت : لاق ةداتق نع ديعس نع ديمح نا
 نيداعلا لأساف) هلوق . كل لقت مل لبق تاق اذاف كل له : لوقت اك دیمب و بيرق ةلزنع لعف نم ةذوخأم تسيل ةادأ

 0 لوا وهو جلا لاساف : دهاجم لاو ¢ ینسنلاو رذ الو « سابع نبا ربس# نم هنأ موأف رذىآل اذک ( كاللا

 یا بالا : لاق ( نيداعلا 2 هلوق ىف ةداتق نع رمعم نع قازرلا دبع یورو . هقب رط نم ینایرفلا هجرخأ دقف

 . دهاجم قيرط نم یربطلا هلصوو « هدحو قسنلا دنع تبث ( نورخأآتست نوصکتت ) هلوق . دیدشتلاو هلرا مطب

 ىبأ نب ىلع قيرط نم یربطلا هلصوو «حلا نوبك انل سابع نبا لاقو» رذ ىنأ ةءاور (  نولداعل نوبكانل ) هلق
 هلصو ( نوسباع نوحلاك) هلو . هنع لدع ىأ قيرطلا نع بكل لاقيو : داژ هلثم ةدورع نآ مالک قو « هنع حاط

 لثم : لاق دوعسم نا نع صوحالا یآ قيرط نمو « هل ثم سابع نا نع ةحاط یا نب ىلع قيرط نم یربطلا

 هوش « اعوفم ىردخلا ديعس ىنأ ثبد> نم هحمصو کاملا هجرخأو ۰ هرغث نع رشکو « خیضنلا سارا حولک

 لاقو و طقس ( ةلالساا ةفطنلاو « دلولا ةلالس نم هريغ لاقو ) هلوق ۰ « لفسلا یخرتسن و ايلعلا هتفش صلقتف رانا .
 هلوق ىف لاق « ةديبع ىبأ لوق وه امنإو كلذکسیلوء اضيأ سابع نا ريسفت نم هنأ مموأف رذ ىنأ ريغل « هريغ "

 : رعاشلا لاق « ةلالسلا ةفطنلاو « دلولا ةلالسلا  ةلالس نم ناسنالا انقاخ دقاو )

 لغب ايللحت سارفأةلالس ةيب رع ةرپم الإ دنه لهو

 نم هتيرذ تفاخ و نط نم مدآ لتما ) لال نم 2 هلوق ىف ةداتق نع رمعم نع قاززلا دبع یورو . يا
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 نم سیل ناسنالا نال دلولاب ةلالسلا ریس: حصي ال لاقف ىراخبلا ىف عقو ام ىتامركلا لکشتسا دقو . نیپم ءام

 نم لتسیامو ةلالساا یعلا و ةلالسلا هرو ادم دلولا لب دلولاب ةلالسلا رس مل : لاق م . سکمل اب سالا لب دلولا

 ةدسع وآ دو و 0 ابر ةد ىنأ ماکو 6 یراخباا دارب] ىف نكم باوج وهو . یہا ةفطنلاو دلولاك ءىشأأ

 لتسي ینلا ءىثلاو ةفطنااو دلولا نيب كرتشم ةلالسلا ظفل نأ ىلإ راشآ ام لو الا ىف دارملا هنأ دلولاب ةلالسلا ريسفت

 اضيأ قاطت ةظفللا هذه نأ لع اتو امف درو اب ءانغتسا هركذ لو ةالا ىف ىذلا وه ريخالا اذمو « ءىثلا نم

 ءاملا نع عفت را امو دبزلا ءاثغلاو ) ِهْلوَق . اضيأ ةديبع یآ لوق وه ( دحاو نونجلاو ةنجلاو ) هلق . رکذ ام ىلع

 ال ام فا نم ءاملا ىلع عفترا امو دب رلا ءایملا 4 ءادغ مانام ىلاعت هلوقؤ ةدمبع وأ لاق ) هب عفتني ال امو

 هلو ىف ةداتق نع رمعم نغ قازرلا دع یورو . ءىش ق هب عفتنب ال ام كلذ هيمشأ امو : هنع ةيآرور قو . هب عفتني

Jىف مدقتو , قسنلل انه اذه تي ( ةرقبلا رأيت اك مبتاوصا نوعفرب نورأع ( هلوق . ىلايلا ءىثلا وه لات ( ءاثغ  

 . ةديبع یآ لوق وه ( هیقع لغ عجر 5 اقعا ىلع ) هلوق . هلم هريغأ ماكحالا باتک ىف ىقأيسو ¢ ةاكرلا رخارآ

 رخاوأ ف مدقت دقو 6 ىنسنلل انو تم (عسمجلا عضو ف أنبه صاسلاو 0 زامسلا عمباو رمسلا نم ارماس) هلوق

 ) رحسلا نم نومعت نورحست ( هلوق : تقاولا

01 

 رونلا ةروس س ٤

 نعذم یذختسالا لاقي : (نينعذم) ءايضلا وه و : هق 7 انس :باحسلا رفاعضأ نيب نم € هلال 2

 ةعاج ”نآرقلا ی : هاريغ لاقو ۰ اهائي «اهانلزنأ ةروس) سايع "نیا لاقو ۰ دحاو تشو تاتو و اشا

 نب دعس لاقو . اًنآرق “ىم ضعب ىلإ اهنضعب نرف" اسف ؛ ىرخألا "نم ةعوطقم األ ةروسلا تيمسو « روسلا

 ضعب ىلإ هضعب فیلأت 4 هن ارقو همهج انياع نا را ىلاعت هلوقو ةشبحلا ناسلب ة وكلا ”ةاكشملا یا ضايع

 كامن اع هاو كرم اب 'لمعاف « هيف مجام ىأ هنارق مبنا هانفلأو هانمج اذاف€ ارق میت هنر اذاف)

 طق السب تأركام : ةأرمل لاقيو ؛ لطابلا و "قلا نيب قّرفي هنأل ناقرفاا یبسو فيلأت ىأ ٌنآرق هرعشل سيل لاقيو

 انضرف : لوقي € اهانضرا إل أرق نمو ةفاتخم "ضلارف امف انلزنأ : ( اهانضرف رل لاقو . أدلو اهمطب ىف عج مل ىأ

 ىبشلا لاقو . رنصلا نم مهب الءاو ردن : ) ۱ وری ۱ نيذلا لفطلا وأ دما لاق. کدس نم ىلعو مكيلع

 ىحألا ره 0 سواط لاقو ءاسنلا ىلع“ فاح الو ¢ 5 الإ هم ال : دوا لاقو. ترا 4 "سیل نم (ةبرالا ۳"

 5 00 ,ابتلا قول ةچاح ال ین
 ¢ ةديبع ىبأ لوق وه « پاحساا فاعضآ س نه 1 هلال نم 3 محرلا نجرلا هلأ م“ - دوثلا هروسم ( هلوق

 نم جرخ » أرق هنأ سابع نبا قيرط نم ىزبطلا یورو « امهدحأب رهاظ یعاا ناف ةدي نم نيب وأ فاعضأ ةظفلو
 وهو هقریانس ) هلو : معأ هلال نكلو ةئسحل اها : لاقف ورعع فل هب رک نف : هئا ور دحأ نوراه لاق « هللخ

 ىرطلا یورو بسا ف دود#ء ءائسلاو 2 ءارض یآ روصقعم ) هقرب اسم داکب ر هلوق ف ةديبع وبأ لاق ) ءامضلا

 هلوق . قربلا ناعمل : لاق ةداتف قيرط نمو . هقر .وض :لوقي ( هقر انس داكي هل وق ىف سابع نا قيرط نم
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 ءافاب وهو ٤ نیطتسم ىأ ( نينعذم هيلا اونی ) هلوق ىف ةديبع وبأ لاق ( نعذم یذختسلا لاقي نينعذم )
 ناغذالا : جاجزلا لاقو . اعارس : لاق ( نينعذم إل هلوق ىف دهاجم قيرط نم ىربطلا یورو . نيتمجمملا لاذلاو
 تاتشأ : هريغ لاقو « هظفاب ةديبغ ىنأ لوق وه ( دحاو تشو تاتشو یشو اناتشأ ) هلوق ٠ ةعاطلا ىف عارسإلا

 لاقو ( هلوق , تذوال ردص ١ ذا وللاو « هقب رط نم ىرطلا هلصو ) فال اذاول دهاجم لاقو ) هلوق .درفم تشو عمج

 نأ لم ركذ « ىعبان ىفوك وهو « دزالا نم ةليبق لا ىلإ ةبسن ملا فيفختو ةثاثملا مضب ( اما ضایع نب دعس
 تدح هلو ؛ عضوملا اذه الإ ىراخبلا ىف هل امو « تدي و ةع هل نأ موضعإ معزو « هذع ةياورلاب درفت قوا بأ

 ضرأب ايزاغ تام : ىراخبلا لاقو . ثيدحلا ليلق ناك : دعس نبا لاق « یامالاو دواد ىنأ دنع دوعسم نبا نع
 رفعج دئاوف » ىف ولعب اذل عقوو ۰ هقيرط نم نيهاش نبا هلصو ( ةشبحلا ناسلب ةوكللا ةاكشملا ) هلوق ٠ مدرلا

 واولا ديدشت و احتفب و فاكلا مضب ةوكءلاو ة وکلا ةاكيثملا : لاق رايحالا بمک قیرط نم ىربطلا ىور دقو « جارسلا

 عضوم ةاكشملا : هريغ لاقو « ءاسنلا ةروس ريت ىف هيف مالكلا ىضف ةشبملا ناسلب هلوق امو  ءوضلل ةقاطلا یهو

 ىف سابع نبأ نع رخآ هجو نم الا جرخاو ء سايع نبا نع ةحاط نآ نب ىلع قيرط نم ىربطلا ها ور ةليتفلا

 خسنلا ىف اذك : ضایم لاق ( اهانیب اهانازنأ ةروس سابع نبا لاقو ) لوق . ةوكلا ىنعي لاق ( ةاکشک ) هلوق

 اهانضرف ىف لاقيو د اذه دعب هلوق هيلع لديو « اهانضرف ريسفن اهانیبف ءاهانيب ( اهانضرفو اهانلزنأ ) باوصلاو

 ىبأ نب ىلع قيرط نم ىربطلا ىور دقو . یهتنا رخآ ريسفت 4 مدقت هنأ ىلع لدي هناف « ةفلتخع ضّئارف اهيف انلزنأ
 نآرقلا یم هريغ لاقو) هلوق . ضایع لوق ديؤي وهو « اهانیب لوقي ( اهانضرفو) هلوق ىف سابع نبأ نم ةحلط
 ىبنأ لوق وه ( انآرق ىمم ضءب ىلإ اهضعإ نرف ابلف . ىرخألا نم ةعوطقم اهنآل ةروسلا تیسو « روسلا ةعامب

 ءاوس هلم ركذف « روسلا ةعاجج نآرقلا ىم : هنع ىرداصملا رفمج ىنأ ةءاور ىفو . «زاجلا » لوأ ىف هلاق ةديبع

 مو« حیا ىنعي بت ءات اهرخآو مجلا حتفب امإ : نيمجو - ةعام یهو  ةظفللا هذه ةءارق ىف ىنامركلا زوجو
 آب ( حلا ضعب ىلإ هضعب فيل أت : هنآرقو همج ا:لع نا هلوقو )هلو - نآرقلا ىلع دوم ريمض اهرخآو ميجا ركب

 ی لوق وه ( فيلأت ىأ نآرق هرعشا سيل لاقيو ) هلوق . ىلاعت هللا ءاش نإ ةمايقلا ةروس ريسفت ىف هيلع مالكلا

 «زاجا» ىفهلاق اضيأ ةديبع بأ لوق وه (امنطب ىفادلو عمجت مل ىأ « طق السب تأرق ام ةأرلل لاقیو) هلق - ةديبع

 فيفختو ةلمهاا حتفب السلاو « انینج أرقي مل نوللا ناجم » رعاشلا لوق دشناو « هنع ىرداصملا رفمج ىنأ ةياور
 اهن انار 6 اهانضرف ) لاقو ) هلوق - الت یمع أرق نمال < عمج ىن أرق نم هدنع نآرقلا نأ هلصاحو « ماللا

 ( اهانضرفإ أرق نم ءارفلا لاقو اذك امف ( يدمي نم لعو يلع انضرف لوقب اهانضرف ارت نمو « ةفات ضلارف

 نيذم دیدشتلاف لاق « ةمايقلا مون ىلا دعب نم لعو کیلع اهانضرف تدش ناو « ةفلتخم ضُئارف اهيف انضرف لوقي

 قو. ةضيرفلا نم انضرفو « مارحلاو لالحلا اف انددح م اهانضرف ) هلوق ىف ةديبع وبأ لاقو .نس> نيبجولا

 اذه تيث ( برأ هل سیا نم € ةبدالا ىلوأ و ىءشلا لاقو ) ِهِلوَق ٠ ةضيرفلا نم اهلعج امففخ نمو هل ةياور

 رخآ هجو نمو . هلدم یمشلا نع ةريغم نع ةبعش قيرط نم ىربطلا هلصو دقو « حاكسنلا ىف هضعب ىتأيسو « ننال
 (ءاسنلا يف هل ةجاح ال ىذلا حالا وه سواط لاتوز هلق . .اسنلا ةروع ىلع ملطب نأ هبرأ غلبي مل ینلا : لاق هنع

 ىلع فاخ الو هنطب الإ هممال : دهاب لاقو ) هلوق . هلثم هيب أ نع سواط نبا نع رمعم نغ قازرلا دبع هلصو'
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 رع حیج ىبأ نبأ قيرظ نم ىربطلا هلصو ( رفصلا نم مم امل اوردي مل( اوربظي مل نيذلا لفطلا 5 2 ءاسنلا

 : لاق هنع رخآ هجو نمو « ءاسنلا دیر الو ماعطلا دیرب یذلا : لاق (ةبرالا ىلوأ ريغ نيمباتلا وأ ١ هلوق ىف دهاجم

 ( ءاسنلا تاروع ىلع اورمظي مل نيذلا لفطلا وأ ) هلوق فو . ءاسنلا ىلع نوفاخم الو مینوطب الإ مہم ال نذلا

 جلا لبق رفصلا نم ىه اماوردب مل لاق

 مقا الإ هادبش مط نكي لو مهجاوزأ :نومرب نذلاو) باپ ١

 ( نيقداصلا ن هنإ ناب تاداهش بر مدحأ ةداهشف

 لمس نع "یرهرلا یندح لاق زا زوألا ایهدح ییایرفلا فسوب نباح نت دح قاحس اش - ۰

 رهتأرمأ عم لجو لجر ىف نولوقت فيك: لاتف نال یب ديس ناکو یدع ن مماع ينا ارب و نأ » دعس نا

 : لان و “یبا مصاع ىنأف . كلذ نم ماتم للا لور یل "لس ؟ مت فيك مآ«هنواتف هلن ءالجر

 اهباعو لثاسلا مرك كَم لا لوسر نا : لاقف رع وع هلأسف « لئاسلا هل هللا لوسر هرکف . هللا لوسراپ

 عم لجو لجر « هللا لوسراپ : لافف "روم ءا كلذ نع هب هللا لوسر لأسأ یتحیهتنآ ال لاو : يوم لاق

 كتبحاص ىفو كيف ”كآرفلا هللا لأ دق : للي نا لوسر لاف ؟ عتصي فيك مأ هنولتقتف هلتقب الجر هرم

 هلظ دقف اهتسبح نإ «هللا لوسراب : لات مث اهتعالف هباتك ىف فا ىتس اب ةنعالملاب ی هللا لوسر هما

 محسآ هب تءاج ناف « اورظنا : لم هللا لوسر لاق مث ٠ نيتعالتملا یف اه"دمب ناك نمل تس تناكسف « اهقلطف

 هنأك رميحأ هب تءاج ناو « اهيلع قدّص دق الإ اروع بسحا الف نيقاسلا د نیا هیظع نیتیملا جدأ

 قيدصت نم لب فا لور تمن ىذلا تسلا ىلع هب تءا اهياع ”بتذك دق الا اروع ٌبسحآ الف ةَرَحَو

 « همأ ىلإ بسی دعب ناک-ف « رمو
 ( نيب ذاكلا نم ناك نإ ةيلع هلا نما "نأ ةسالناو» بسيسسإب - ۲

 الجر "نا » دعس نب لمس نع یرهلا نع حیلف امدح ميبكرلا وبأ دواد نب نابلس لح - 4/45

 ؟ لمفي فيكم أ « هوای هلتقي أ الجر هنأرما مم ىأر الجر تیارآ « هللا لوسراي : لاق یل ٹا لوسر ینآ

 لاق ۰ كنأرما یفو كيف یضنق دف : الكي نا لوسر هل لاقف . نغالتلا "نم نآرقلا ىف ركذام امهبف "فا ناف

 ةلماح تناكو . نينعالتلا نيب فری نأ نم تناکف « اهقّرافف - فا یلوسر دنع هاش انأو - انعالتف

 « اه هلا ”ضرفا» هنم شرت و اهن رب نأ ثاریلا ىف ةنسلا ترج "مث . اهبلإ ىعدي امنيا ناکو اپل ركنأف
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 نب لمس e هيف رک ذ ( ةيآلا € ءادبش مهل نكي لو مبجارزأ نومري نيذلاو ) لجو زع هلوق باب ) هلوق

 تح ] انثدح » بابلا لوأ ىف هلوقر . نامللا باتک ىف هحرش ىأيسو , ارصتخ هدعب ىذلا بابلا قو الوطم دعس

 ريغ عقو دوكذملا قعو « ةطساو امهنيب لخدا اعر نکا ىراخبلا خيش وهو یایرفلا وه« فسو نب دمي اد

 ةمدقملا ىف كلذ تنيب دقو  روصنم ن قمنا هنأ یدنعو « اضيأ ىذاب الكا هبساب لو بوسنم

 ( نيبذاكسلا نل هن] لاب تاداهش َمبرأ دمشت نأ باذعلا امنع أر ديو ) اپ - ۳
8 ۳ 

 سابع نبا نع ةم رك الح ناسح ی ماش نع ٍىدع ىبأ "نیا انت دح راشب ی 4 یم ~۷

 ۵ رهظ یف لح وأ نیل : و ینا لاقف « اس نب كب 5 يلا ن تارا فو ةبما ن "لاله نأ

 ةييبلا لوقي تم ىبلا "لم ؟ ةنيبلا "سمتاب لطنب الجر هتأرما ىلع اندحا ىأر اذإ « هللا لوسراپ : لاقف

 . دملا نم یرهظ یری ام هللا نازنیلف « قداصا ىنإ قلاب كثب ىدقاو : "لاله لاقف . كربظ ید الاو

 فرصناف « ( نیقداصلا نم ناك نإ ر) غلب ىتح اف ( مهجاوزأ نومرب َنيذلاو ) هيلع لّزنأو ليربج لر

 اکنم لبف « بذاك جک دحأ نآ م هلا نإ : لوقب کا ئنلاو ٠ در "لاله ءاجف ءابملإ لسرأف قلم ینا
aورم ۰ ۳ مس  

 تاک لتف : سابع نا لاق . ةبجوُم اپ : اولاقو اهوفقو ةماللا دنع تناك املف ؛ تّدهّشف تّماق مث ؟ بئات
 0 5 ۰ 4 مكه ۰ ۰٩۲ لس م ۳

 «اهوروبآ : قي ىلا لاقف . تضف « مويلا راس ىوق ”حضقأ ال : تلاق ما عجر مآ اظ یتح تصکستو
 0 ۱ ۳ ا ےک ا غ س ۳ 0

 یباا لاقف « كل ذك هب تءاجف ؛ ءاحس نب كيرشل وهف نيفاسلا جدخ نیتیلالا عباس نينيعلا لأ هب تءاج ناف

 « ند افو یل ناكل هللا باتك نم یف ام الو : بلك

 2 هبع ةمركع اور نم نیعالتاا ةصق ىف سابع نا تا دح هيف رکذ ) ةالا باذعلا اهنع أرديو باب ( هلوق

 نایب ىلع انه رصتقأو ام هوب اس فالتعا هقارس ف اممزب و ( هع لیگ نب مساقلا ةباور نم نامللا ۴ هركذ دقو

 نع » هلوقو . ىلاعت هللا ءاش نا الاب ىف اهركذأف هماکحآ نود ناءللا تايآ لوزن ببس ىف فالتخالا نم حجارلا
 نع ناسح ن ماشه نع » نادم نب دلخمو ىلعألا ديع لاقو ءهنع یدع نبأ لاقاذ كه ¢ ةمركع اد ناسح نب ماشه

 وه اذهو , نيخيش هيف ماشم نأ ىلع هلمح نم ممتمو اذهب سابع نبأ ثيدح لعأ نم مهنف «سنأ نع ن ریس نب دمع

 نيقايسلا فالتخا لملا اذه مجرب و « نيريس نبا قيرط جرخأ السمو « ةمركع قیرط جرخأ ىراخبلا ناف « دمتعلا
 لماع ريدقت ىلع بصنلاب ةنيبلا اوطبض : كلام نبا لاق ( كرمظ ىف دح وأ ةنيبلا ) هلوق . ىلاعت هللا ءاش نا هنيبذس اك
 ىف دحوآ » ةروپشلا ةياورلا ىف هلوقو . دح امأو ةنيبلا اما ريدقتلاو عفرلاب ىور : هريغ لاق و « ةنيبلا رضحأ ىأ
 ¢ كرمظ ىف دح كار اهر الو ري دقتلاو الإ لوز طرشلا لعفو باوجلا ءاق هنم فذح : كلام نا لاق « كربظ

 ھه حيحصلا ثيدحلا اذه ىف هدورو مهلع درب نكل ۲ رعشلا ىف الإ زوج هنأ ةاحنلا رکذب ملاذه لدم فذحو : لاق

 ۱ لزنأ و ليرج لزف « دحلا نم ىربظ ءیرب) ام هلا نازل و ‹ قداصأ ىلا قلاب كثءب ىذلاو : لاله لاقف ) هلوق

 یرابلا جف © ۸ جما - م ۱



 ريسفتلا باتك - ۵ ل

 ثيدح یو « ةيمأ نب لاله ةصق ىف ازل ناعللا تايآنا ةياورلا هذه ىف اذك ( مهجاؤذأ نومري نيذلاو : هيلع

 ,هنولتقتف هلتقيأ الجر هنأ ما عم دجو لجد هللا لوسراي :لاقف رميوع ءاب ه هظفل ورم وع ىف تل زامن ىضاملا دعس

 ةع الا فلتخا دقو « ةنعالملاب امه عاف « كنحاص ىفو كيف هللا لزنأ دق : علي هللا لوسر لاقف ؟ عنصي فيك مآ

 عج نم مه و ‹ لاله نأش ىف تا زن اهنأ حجر نم مهم و ؛ر6وع نأش ىف تازن امنأ حجر نم مهن : عضوملا اذه ف

 حنج دقو . دحاو تقو ىف ام امهن أش ىف تارف انعيأ رع وع ءىجب فداصو لاله كلذ هل عقو نم لوا نأب امینی
 ىف لئاقلا نأ ددعتلا ديؤيو . دحاو تقو ىف آاج ام موك قفتا اممامل : لاقف بيط#لا هقبسو « اذه ىلإ ىوونلا

 لثم سابع نا نع ةمر ء نع روصنم نب دابع قيرط نم یرطلاو دواد وبأ هجرخآ اک ةدابع نب دعس لاله ةصق

 یتبآرول : ةدابع نب دعس لاق ةيآلا (مرجاوزأ نوهرب نيذلاو ) تازت اب , هلوأ ىف ةدايزب ناسح نب ماده ةاور

 لاق , هتجاح نم غرفي ىتح مهب فال تنک ام «ءادهش ةعبراب ىنآ یتح هجيهأ نأ یل نکی | لجر اهذخفن دق اعاکل

 هوحن هيف السرم ةمركع نع بوبأ قيرط نم ىربطلا دنعو . ثيدحلا « ةيمأ نب لاله ءاج ىتح اريسي الإ اوثبل اف

 لوس ثيدح ىف اک ىدع نب مصاع رم وع ةصق ىف لئاقلاو . ثيدحلا هنأ ما یرفدل مع نبا ءاج نأ اوثبلي ملف » داذو

 6مبجاوزأ نومري نیذلاو) تلزن امل » لاق السم یعشلا قيرط نم یراطلا جرخأو « هلبق ىذلا بابل ىف دعس نبأ
 ددعتت نأ عنام الو« ثبدا « ظيغ ىلع تكس تكس نإ و « تدلج تملكتف تبار انآ نإ ىدع نب مصام لاف الا

 : ركب یال هلع هللا لوسر لاق » لاق ةفيذح نغ عييت نب ديز قيرط نم رازبلا یورو . لوزن دحتبو صصقلا

 نعل لوقأ تنك لاق ؟ رعاب تناف : لاق . ارش هب العاف تنك: لاق ؟ هب العاف تنك ام الجر نامور مأ عم تيأر ول

 هيلعأ لالمل عقو 0 مع نكي و ره وع ءاج الف « لاله بیس! قبس لوزا نأ لمتحو «تارزتف لاق < دم: الا هللا

 لزنأ دق هلوق لوؤيف كيف هللا لزنأ دق » ری وع ةصق ىفو « ليربج لرتف هلاله ةصق ىف لاف اذهل و « مكحلاب لي ىنلا

 ريوعل هلوق امأو « لاله ىف ةبآلا ازت : لاق لماشلا ىف غابصلا نا باجأ !ذهيو «كلثم ناكنءيفو ىأ كيف هللا

 ناك ناعل لوأ » لاق لعيىبأ دنع سنأ ثيدح ىف نأ هديؤير لاله دف الت ام هانعف « كبح اص قو كيف لزا دق و

 « نيت ةمألا لوزت زب وجت ىلإ ىطرقلا حنجو « ثيدحلا « هتأنماب ةيمأ نب لاله هفذق اس نب كيرش نأ مالسالا ىف

 لاق « نعال نميف لاله ركذ ةعامج ركنأ دقو . ظافملا ةاورلا طيلغت نم ىلوأ تدعب ناو تالاتحالا هذهو لاق

 كلذ وح ىلا هقبسو .رع وع هنأ حيحصلاو « أطخ وه : لاقو بلپاا وخأ ةرفص ی نب هللا دبع وبآ هركتأ : ىطرقلا

 .كلذب سنأو سابع نبا ثيدح راد هیاعو « ناسح نب ماشه نم مو وه سانلا لاق : ىفرعلا نبا لاقو . ىربطلا

 « قالجعلا رع ومل ةصقلا او « هريغ هلقي لو ناسح نب ماشه ةباور نم ءاج اذک : « قراشملا » ف ضايع لاقو

 لع نعاللا ىف اوماتخا : هتامهم ف یوولا لاقو . كي رش رکذ ینالجماا ثيدح ف مةن ودملا » ىف عفو نکل و لاق

 هنأ لاوق الا هذه رهظأ نأ یدح اولا نع لقن مث ۰ یدع نب مصاعو « ةمأ نب لالهو ؛ یتالجملا رم وع لاوقأ ةنالث

 نیححصاا ىف تب اٿ شر دح ا مزج فيكو « ةدرجم ىوءدف ةرفص ىبأ نبا لوق امأ بقعتم مینا مالكو . رع وع

 ؛ ناسح نب ماشه ىلع راد لاله ركذ نإ فرملا نبا لوق امأو : همالكى هرأ مل ىربطلا ىلإ هبسأ امو ؟ عملبا ناكمإ عم

 « هتمدق اک روصنم نب دارع هقفاو دف ءهب ذرفني مل ناسح نب ماشه نال . دودرف « هريغ هلقب ناب ضايع مزج اذكو

 5 هاما ةيمأ نب لاله فذق امل » لاق الوصوم هيودم ا ىرطلا هجرخأ بوآ نع مزاح نإ ر رج اذگو



 ۵۱ 6۷۹ - ۷ ۸ ثيدجلا
 جست رك تست گم سا

 هل وق مث . حيجرتلا نم ىلوأ هناكمإ عم عملا نال ؛ حوجرف حدجرتلا ىلا هحونجو ىدحاولل اعبت ىووثلا لوق امأو

 مما نه عقو ىنذلا ]و « هنأ ما نعال یذلا هنأ ةصق هيف مصاعل سول هنال رظأ هيف « ىدع نب مصاع ليقو»

 : لاق نأب هبقعت مزاح نب ر رج قيرط ءديبتلا » ىف ربلا دبع نبا ىور ااو . ةدابع نب دعس نه قو ىذلا ريظن .

 ق ىذلاو « ارم وع نءالملا ىمس مساقلا جن را موب وهو ..سانلا هاور (ک سابع نبا نع د# نب مماقلا هاور دو 2

 « هنأ ماو ىنالجعلا نيب نعال » هجولا اذه نم ىئاسنلاو « مصاع موق نم یا « همرق نم لج ءانأف » حيحصلا '....

 رغوع وه قالجعلاو

 ٤ - نيقداصلا نم ناك نإ الع هللا بضغ "نأ مالناو ) ساپ (

 نان نع هنم مم دقو هلا ديپ نع يح ن ساق یح ان لح ىح ن دم ن د اشا سس ۷۸

 امهب رمأف « ر هنا لوسر نامز ىف اه دلو نم ینتناف نرم یمر الجر نا » امپنع هللا یضر "رم نبا نع

 « نيتعالتملا نيب قرفو قأرمل لو اب ىضق م « للا لاق اک اتال هقا ل وسر
 [ ۱۷۹۸ ۰ ۵۳۱۰ > ۰۳۱۰ ۰۳۱۳ « 0۳۰۹ : ىف هفارطآ - 4۷6۸ ثيدحلا ]

 . نبأ وهو « دن نزوب وه ( مدقم انثدح « نيقداصلا نم ناك نإ اهباع هقا بضغ نأ ةسماخلاو هلو باب ) هلو

 ديحوالاف رخآو ثيدحلا اذه ىوس یراخبلا یف هل سیا و < یطساولا ىدقملا لالما مدقم نب ءاطع نب ی نب دمج

 دمع دلاو ىدقملا لع نب ركب ىبأ مع نبا وهو ةقث وه ( یک نب مساقلا ىع ىنثدح ) هلوق ٠ تامباتلا ىف امهالكو

 وه (هنم عمم دقو هللا ديبع نع ) هلوق . نيروكذملا نيئيدحلا ىوس ىرابلا دنغ مساقلل سياو « اض ىراخبلا خيش

 اذهاامأوءرع نب هللا ديبع نم هعامسب یح نب مساقلا هيف حرص اذه ريغ ثيدح لا كلذب راشأو ىراخبلا مالك

 ید الجد نا ) هلوق . انعنمم دانسالا اذهب دمع نب مدقي نع ةقدص نب ركب ىلأ نع ىناربطلا هاور دقف ثيدحلا

 ىلاعت هللا ءاش نا ناعللا باك ىف الصفم هيف ثحبلا أيس ( اهدلو نم ینتناف هنأ سما

 ءزكلا مکا ريخ وه لب مل ارش ةوبحتال کنم ةبصع كذإلاب اوءاج يذلا "نإ ١ باپ - ه

 با ذک : كافأ ( ميظع باذم 4 مهنم هکر ىلوت یذلاو « مال نم "بستکا ام مکنم *یرما

 امنع هللا ىضر ةشناع نع ةورع نع ىرهْزلا نع ٍرمعم نع نايفس ائدح مه وبأ زن - ۹

 « لوا نب ا دبع : تلاق ( هاربك ىلوت ىذلاو »

 باذع هلوق ىلإ ةيآلا هريغ قاسو » رذ ىل اذك ( مكنم ةبصع كفالاب اوءاج نيذلا نا : هلوق باب ) هلوق

 ةديبع فأ ريسفت وه ( باذككافأر هلوق : طقف هریک لوت ىذلا ريسفت ىلع بابلا ىف رصتقا هن ال لوأ وهو (ميظع

 ميل نآ نع رخآ هجو نم هيودرم نبا هب حرص دقو « ىروثلا وه (نایفس انثدح معن وبأ انثدح) هلوق . هریغو

 نم عیسی راا ةوزغ ىف مد-# دقو « كالا ثیدح ةلج ىفالوطم رهعم نع قازرلا دبع هاورو ؛ هيف ىراخبلا خيش

 كلذ يف كالا ديغ نب ديلولا نيبو هئدب تراد ىلا ةصقأ فو « یرهرلا نع هريغو اضيأ رمعم ةباور نم ىزاغملا



 ريسفتلا باتك - ۵ 1"

 ىأ (لولس نبا"یآ نب هللا دبع تلاق ) هل ۰ كلذ ريسفت ىف ةشئاع تلات ىأ « هركىلوت ىذلاو » ةشاع نع هلوق
 ىلوت ىذلاو إل لات هلوقب دارملا نأ ق فورعلا وه اذهو < نا ةروس ىف ابر رق هتمجرت تمدقت و « هللا دبع وه

 ىف اک ةلرطملا كفالا ةصق نم ةثئاع نع تاياورلا ترهاظت هب و « ىب" نب هللا دبع وهو ( ميظع باذع هل مهم هریک

 ىلاعت هللا ءاش نإ كلذ فالخ لاق نم نایب باوبآ ةسمخ دعل ىف أيس و ده دعب ىذلا بایلا

 مع ناتپ اذه كتاحبس اذهب ملکق نأ ال نوکی ام ملق هومتعمت ذإ الوا ) باپ -

 ( نوبذاكساا م للا دنع كتلوأف هادشلا او مل اذاق « ماد مش ةعبرأب هيلع اوءاج الو

 ريب لا نب ةورع ىنربخأ لاق باهش نبا نع سنوب نع ”ثيللاانثدح ریگب نب يحم شرم - ۰

 ابنع هللا ضر ةشئاع ثيدح نع دوعسم ن ةبتع نب هللا دبع نب هللا ”ديبعو صاقو نب ةيقاعو بيسملا نب ديعسو

 ضعبو « ثيدحلا نم ةفئاظ ىثدح ”لكو_ اولاق ام هللا اهأربف ءاولاق ام كفالا ”لهأ اهل لاق نيح اج "یا جوز

 نأ ام هللا يضر ةشلاع نع ةورع ىنثدح ىذلا - ضمب نم هل ىعوأ مهتضعب ناك نإو « اضعب ”قكلصإ مهیدح

 یجاوزآ نيب "عرفآ 39 رخ نأ دارآ اذإ و نا "لوسز ناك » تلاق ؟ىنلا جوز اء هلا ىضر ةشناع

 « یعهس جر اهارغ ةوزغ ىف اننيب ةعرقأف : ةشئاع تلاق . ”همم بَلِ هللا ”لوسر اه چرخ اهمهس چرخ "نهتيأف

 غرف اذإ ىح انريسف . هيف 'لازنأو یجدوه ىف لحَأ انأف « باجحلا لزنام دمب تل نا لوسر م. ”تجرخ

 لوح راب اونذآ "نیح "تمقف « ليح“راب قليل ندا. نيافاق .ةنیدلا نم انوندو لفقو كالت هتوزغ نم هب وللا لوسر

 « مطقنا دق رافظأ عرج نم ىل دقع اذاف « ىلحر ىلإ تاَبفأ ىنأش تق الف « شيلا تزواج ىتح تي

 یریمپ ىلع هولحرف « ىج دوه اولمتحاف یل نولحرت اوناك نيذلا طه را لبقأو . هؤاغتبا ینبحو ىدقع تسلق

 « مامطلا نم ةقل'لا ناك أي ام « محملا ناقثی | افخ كاذذإ هاسنلا ناكو « هيف ىأ نوبسع مو ”تبكر تنك ىذا

 یدقع "تدَجوف «اوراسو لجلا اوث «نسلا ةثيدح "ةيراج تنکو « هوفر نيح جدوما ةفخ موقلا كيتي |

 م“ تننظو « هب تنك ىذلا ىلزنم تمأف . بیج الو عاد امہ سيو ملزانم 4 تجف « شیلبا رمتسا ام دعب

 يللا لطم نب "ناوفص ناكو «تمنا ىنبع ىبتبلغ یلزغم ىف ةلاج انآ انيبف . ىلإ "نوهجریف ینودقفیس

 "نیح ىفرعف ىتاتأف زر ناسنا داوس یأرف ( لزم دنع ”حبصأف ٠ داف « شوجلا هارو نم هو او کص لا مْ

 یلک ام هاو «ىبابلحي یبجو * تربخف « رع "نیح هعاجرتساب تظقیتساف « باجحلا لبق ینارت ناکو « ىنآر

 ةلحارلا یب "دوق ”قلطناف « اهتبكرف اه دب ىلع ( ىطوذ ”ةقلحار خانآ یتح « هعاجرتسا ريغ "هک هنم "تمم الو "لک

 ۴ نب هللا دبع كالا یون یذلا ناکو « كله نم تالیف «ةريپظلا رحن ىف نیرغوم اولزام دعب ”شيجلا انيّنأ ىتح



۱ 

Ko 4۷۵۰ ثيدحلا 

 6 كالا باحصأ ل وق ف ن وضيفي سالا و « ارش ”تمدق ”نيح ”تيكتشاف 6 ةنيدأا اتم دف 0 ل ا نبا "ی

 ۶ 0 6 1 1 ت ف 5 ى 2
 ىرأ تنك ىذلا نال کک شا لوسر نم "ف رعأ ال ىلأ یو ىف یب رب وهو « كلذ نم ءىشب رعشآ الو 3

 ىذلا كاذف فرصتي "م ٠ مکیآ نك: لوقب مث "سیف علي لا ”لوسر "لع لُخدب امنإ « ىتشأ نيح هنم
 5 ت,« . ت 4 ی ۰

 ان ز ربتم وهو « عصانلا لبق حطسم ما قم فج رف 4 تق انادي تج رخ ییح « ”مثلاب شا الو یبیرب

 ىف لوألا برعلا ”رمأ انرمأو « اتتویب نم ًابيرق فکس ذختت نأ لبق تاذو « ليل ىلإ اليل الإ جنرال انکو
 >2 ت 2 9 9 ۳۹9 ۰ ۳ ره

 نآ ةا یهر د حطسم او 8 ”تقلطناف ۰ اف ویب دنع اه دن نأ فنکلاب یداتن ايكف ¢ طئاغلا لبق زگربتلا 0

 1 و انآ ”تلبقأف  ةثاثأ نب حیطسم اهنباو « قبدصلا ركب ىبأ ةلاخ رماع نب رخص تاب ابمأو « فانم دبع نب مار

 ساب : اه تاقف . حطم د تلاقف « اهط رم ىف رحطسم ۸ تشم اا نم انغ رف دقو یتیب لبق حطسم

 ینتربخآف ؟ لاق امو : تاق تلاق ؟ لاق ام یعسن | وأ « اتنه ىأ : تلاق ؟ أردب دبش الجر "نیبسنآ « تاقام

 مس یعت قالك هلا ؛لوسر 1 لخدو ىتاب ىلإ تمجر املف . ىضرم لَ اضرم "تددزاف « كالا لهأ لوقب

 املی نم ربا نقيتسأ نأ دیرآ ذئنيح انأو : تلاق - "یوبآ ینآ نأ ىل نّذأنأ : تاقف ؟ کیت نيك : لاق

 ةّينب اي : تلاق ؟ سانلا ثكدحتي ام هاتمآ اي : ىنأل تلقف « ؟یوبآ تثجف , مع ا لوسر ىل ناف : تاق

 : تاقف تلا . اهياع نرتنک الإ رئارّض اهو اهم لجر دنع ةضو طق ٌءأرما تناک اف رطاوف « كيلع یوم

 لحتك أ الو « عمد ىل أقرب ال تحبصأ ىتح ةليللا كلت تیکبف : تلاق ؟ اذهب سانلا ثدحن دقل وأ + هللا ناحبس

 نيح امهنع هللا ىضر ديز نب ةءاسأو بلاط ىبأ نب ىلع قلم هللا لوسر اعدف . ىكبأ تحرصأ یتح مونب

 می ىذفاب كم لا وسر ىلع راشأت ديز نب ةماسأ امأف : تلاق . رههأ قارف ىف اه”روأت ب( ”ىحتولا ثّاتسا

 نب ىلع امأو . اريح الإ "ل امو « تللهأ « هللا لوسر اي : لاقف د ولا نم سفن ىف مل لدي یذلابو « هلهأ قمار نم

 تااق " كت دصت ةيراجلا لأسن ناو « ریثک اهاوسی ءانلاو كيلع لا قيضي مل لا لوسراي : لاقف بلاط ىبأ

 « قلاب كثب ىذلاوال: ةريرب تلاق؟ كبي رب یش نم تبأر له ةريرب ىأ لاقف « ةريرب و دلل ”لوسر اع دف

 . هلك اف نجادا ینأف اهلهأ نيج نع مانت *نسلا ةثيدح ةيراج املأ نم ٌرثكأ اهيلع یخ ارمآ امل تیر نا

 رشعماب : رنلا لك وهو یب هللا لودر لاقف « لواس نا ”ىبأ نب هللا دبع نم ذئموب "ر ذعتساف هب فا لوسر ماق

 اوركذ دقلو «اريخ الإ ىلهأ ىلع ”تدلع ام اوف ؟ یتیب لهآ ىف اذآ ینلب دق لجر نم ىنرْذسي نم « نیدسلا .

 لو براي : لاقف ةيراصنألا ام نب دعس ماقف . ىعم الإ ىلهأ ىلع لخدی ناکامو . ارپ الإ هيلع تالعام الجر



 ريسفتلا باتك < 113

 كرمأانلعففاتت رمآ جرزفنا نم انناوخإ نم ناك ناو « هقنع تبرض سوألا ند ناك نإ « هنم كل رذعأ انأ « لا

 لاقف  ةيجلا هتلمتحا نكلو اخلاص م الجد كلذ لبق ناکو « جرزملا دیس وهو - ةدابع نب دعس ماقف : تلاق

 - اش نب دعس مع نب وهو - ريضح نم ا ماقف . هلنق ىلع رردقت الو لتقت ال ها رم هل تبذك لعسل

 جرزتاو س وألا .نايحلا رواسنف . نيقفانملا نع لدا فان كناف « هّئلتقنل هلا ۳ "تبذک : ةدابع نب دعسا لاقف

 . تكسو اوتکع یتح مپضفخ هنو نا 1۳ لزب ملف « ربا ىلع اق قلتي هللا لوسرو اوت نأ اوه یتح

 نيئايل ”تيكب دقو ىدنع یاوبآ بصأف تلاق . مونب ”لحتكأ الو "ممد ىل ارال كلذ یوب تیک : تلاق

 انأو ىدنع ناسلاج اه انی: تلاق ۰ یدبک ااف ءاكبلا نأ نان عمد ی اقرب الر ۳ هتک أ ال امویو

 انيلع لخد كلا ذیلع نح انیبف : تلاق « ىم» کبت تشلحف « اه تنذأف راصنألا نم ةأرما "ىلع 'تنذأتساف ىبأ

 یف هيلإ یحوب ال ًارهش بل دقو ءاهلبق لیقام لیق ذنم ىدنع سلجت لو تااق « سلج مث له ا ا لوعز

 ا كلنع ینلب دق هناف ةشئاع اب« ”دمب امأ : لاق مل سلج "نیح جي هللا لوسر "دبشنف : تلاق ىنأش

 هبنذب فكرتعا اذإ 55 "ناذ « هيلإ ی ونو هللا ىرةفتساف بن ذب تا تنك ناو : هلا كؤربيسف ̂ هیر تنك

 تاقف ؛ ةرطق هلم ا خند ضل ا "لوسر یضق الف : تلاق . هيلع لا "باد هللا ىلإ بات مث

 ىبيجأ : ىأأل تاقف . عقلي هللا لوسر لوفأ ام ىردأ ام هللاو : لاف . لاق ايف قب هلا لوسر بجا ىبأل

 ًاريثك ۳3۳ نملا يدع يرام انأو - تاق تلف. رايي قا لوس لزا ام یردآ ام تلا بوق لوسر

 نت نه قادر عین رقتسا ىح ”ثيدحلا اذه مع دقل تاع 0

 - ةئيرب هنم ىلأ م ناو رمأب مكل "”تفرتعا نیو « كاذب ینوفدص ال - ةثيرب یا لي "او

 : تلاق («نوفصنام ىلع نامتسل لاو « ليج ريصنإل لا «فسوب ىبأ لوق "الإ الثم مکل دج ام هاو . 057

 تنك ام لاو نکلو « ىتءاربب ىلكبم هلا نأو نا أر كت. ار ىلع تمجاطضاف تا ون مث

 *نکنو لتب رم 9 ف / 0 رقحأ ناک ىسقن ىف ی او ىلتي ايحو ىنأش ىف ؛ لزنم هلا نأ ةنظأ

 هلع نا لودر مار ام هللاوف : تلاق . ام هللا ی فژ رپ "ایور ردا ف لوسر یرب نأ وجرأ تنك

 ل هنم ر ددتیل لا لزنأ ىح تيبلا لهآ نم "جا جرخ الو

 ىرم و نا لوسر نع ىرص الف : تلاق . هيلع ل یذلا لوقلا لق نم تاش موب ىف وهو ق ر لا نم ناجل

 هيلإ بوق ::ىمأ تلاقف . كأرب دقف لجو نع هللا امأ « ةشئاعاب : اهم ملكن لك لوأ تناکف ؛ كحضب وهو هنع



 ثيدحلا 6۷۸٩ 1۵۵

 مکنم ةبصع كفالاب اوءاج نيذلا "نإ ) هللا لزنأو . لجو رع هللا الإ دحأ الو « هيلإ موفآال ناو : ثلقف تاق

 ناکو هنع ا ىضر قيدصلا ركب وبأ لاق ىنءارب ىف هللا لزنأ الف . اهاك تايآلا رشعلا ( . . . هوبسحال

 لاق ام ةشئامل لاق ىذلا دمب ادبأ اثيش رحطسم ىلع ”قفنأ ال لاو : هرقفو هنم هتبارقل ا نب حط سم ىلع ”قفني"

 لا ليبس ىف نيرجاملاو نیک اسلاو یبرقلا ىلوأ اونی تأ ةمكملاو مکنم لضفلا ولوأ لب الو ) هللا لا
 .٠ . 2 2م 2> ۰۰ ۰ ۰ ۰

 نأ ”بحأ ىنإ ¢ لاو ىلب : ركب وبا لاق ( حر رودع لاو مکل نا رفغي نأ نوبح الأ ءاوحفصيلو اوفميلو

 لب فا لور ناكو ةشئاعتلاف . ًأدبأ نم اه زن ال لاو : لاقو هيلع قفني ناكى لا ؤقفنلا ىلا مجرف . یل "لا رفنی

 ىعمس ىحأ « هللا لوسر اب : تلاقف ؟ تيأر وأ تدلع اذام « ”بنيز اي : لاقف ىرمأ نع شحج ةنبا بنيز لأسي

 عروب هللا اهتضعن هل هللا لوسر جاوزأ نمىئيماست تناك ىتلا یهو - تلاق . اریخ الإ "تمعام . ىرّصبو «

 كفإلا ربامأ نم تاه نميف تکلیف « اه "ب راحت ةنمت ابتخأ تّقزطو «

 « رذ ىبأل اذك ) نوبذاكلا 5 هلوق ىلا -اريخ مهسفنأب تانمؤألاو نونمؤاا نظ هوهنعج ذا الو باب ( هلو

 اذ ماكنا نأ انل نوكي ام مل هومتمس ذإ الولو م هلوق لوالا : نيتيلاوتم ريغ نیتبآ قايس هريغ دنع عقو دقو

 ىلع ىسنلا رصتقاو (نوبذاکلا  هلوق ىلا ءادهش ةعبرأب هيلع اوءاج الول) هلوق یرخالاو < مبظع - هلوق ىلا -

 هخماشم نع یرزلا نع درز نإ سا وب نه ثلا قبرط نم هلرطب كنالا كثر دح فنصلا قاس 9 ۰ ةريخآلا الا

 ناسيك نب اص قيرط نم ىزاغملا ىفو < ناعلس نب حیلف قررط نم تاداهشاا ف اضيأ هلوطإ هقاس دقو « ةعب رالا

 ريسفتلا ىف مش تادابشلا ف مش دارا ف هجرخأ ۴ لوأف 4 راصتخاب یرخآ عضاوم ف هدروأو ؛ ىرهزلا نع ایهالک

 ف هجرخأو ۳ عضاولا هذه ف راصتخاب سل وب نع یریثلا هيأ كيع قيرط نم ديحوتلا ى 9 رذلاو نام الا ف م

 دوذنلاو نام لاو ريسفتلا ىف هبجرخأو « اضيأ ثيللا ةباور نم اضيأ راصتخاب تاداپشلا ىف هقلعو ديحوتلا
 نم یزاغلا ىف اقلعم هنم افرط جرخأو « اضيا عضاوملا هذه ىف راصتخاب ناسيك نب خاص قيرط نم ماصتعالاو

 هللا دبع ةباور نم ملم هجرخأو ٠ رخآ افرط ىرهزلا نع رهعم قيرط نمو « ىرهزلا نع دشار نب نامعنلا قيرط
 قیرط نم هقاس مث رمعم ظفل ىلم هفاس ىرهزلا نع امهالک رمعم نع قازرلا دبع ةياؤر نمو ؛ سن وب نع كرابملا نبا

 اک« نرغوم » قو « هتلهنجا هوأ « ةيخلا هتلمتحا » ىف فالتخالا نيب هنأ ريغ  هلثم . . لاق امهداتسناپ .طاصو حلق
 قهجرخأو 5 خاص قب رط نم ءاسفلا ةءرشع ىف یاسفلا هجرخآ و 3 اهیاع هب أس ا ةدايز اص ةءاور ىف رکذو : قأيس

 نم جرخأو . ثيدحلا قاسو : لاق مث هلوأ فص وحن لع رصتقا هنا رمعم نع روث نب دک قد رط نم ريسفتلا

 امهریشتسپ ةماسأو ايلع رم هلا لور :اعدو» هدنسب ىرهزلا نع امهالكر خآ ركذو سنوب نع بهو نبا قيرط

 هنم افرط سنوب نع بهو نبا قيرط نم دوادوبأ جرخأو « ءاضقلا ىف هجرخأ « هلك تف نجادلا ىتأتف  هلوق ىلا

 سن وب نع ىذمرتاا هركذو لب یو" هللا ملكتي نأ نم رقحا ناک یسقن ف فال و» شر اع لوق وهو 5 ةئسلا ف

 دقو . بتيكلا هذه ىف هقرط عيبمج هذبف ؛ هب أ نع ةورع نب ماش ةياور بقع اةلعم یرهولا نع اضريغو رمعمو



 ريسفللا بانک - ۵ 19۹

 یراصت الا ديعس نب یح ةياور نم یناربطلاو ةحيمص ىف ةناوع وأ هجرخأف « هال وه ةياور ريغ نم یرهولا نع ءاج

 نم اضيأ لا زح وبأ هجرشأو. جرج ناو لیقعو ىتاسارخلا ءاطعو دشار نب قساو ىرمعلا ريع نب هللا ديبعو

 , اذه ديمح یا ور نه فرط دواد ىبأ دنعو « جرعألا ديمحو یح نی ةيواغمو لئاو نب ركبو قحإ ن دمه ةياور

 ةريسفملا نب هللا دع نب حلفأو رضعالا ىبأ نب طاصو قيتع ىب ناو دعس نب دايز ةياور نم اضيأ ىناربطلاو

 مباک ق#إ نب نحرلا ديعو ةنيبع نبا ةياور نم ةيودرم نبا هجرخأو « ءطع نب بوقمرو عفار نب ليعامساو
 ديعس ىلع ةورء مدقي مهرثكأو « هرصتخا نم مهئمو هلوط نم مهم « ىرهزلا نع اسفن رشع ةين ام ممتتدعو

 ةياور ىف ق#إ نباو ليقعو ؛ هنع بهو نبا ةياور نم سئو و رمعم مدقو « هللا دیبمب متو ةمقلع ديعس دعبو
 مدقو ؛ هللا ديبع ىلع ةمقلع بهو نبا مدقو ؛ ةورع ىلع ببسملا نب ديعس بوقميو ليعامساو ملفأو دايزو ةيواغم

 ىف ةورع ىلع هللا ديبع ىاسسارخلا ءاطع مدقو « هللا ديبع رخأو ةورعب ثلثو دیعسب ین و ةمقلع ةياور ىف قعا نبا
 نهرلا دمع نب ةبلس ىبأب ین ب نكل هلل ديبع رضخالا ىأ نب اص مدق اذكو « اديعس ىرخأ نم فذح و ةياور

 هضعل نا سا ىنثدح لکو ) هلوق ٠ . دبع ىلع ركب رصتقاو ؛ ةورعإ متو ةءقاعل ث كثلثو ديعس لدب

 اذه ضعب ىنأدح لک ىرهزلا لاق ١ ق#إ نبا ةياور یو « خلا ىرهرلا لاق د حيلف ةياور ىف 5 یرهزلا لوقم وه

 هقلادبء نم وه هتياور ةءبرألا نع ىرهزلا ةياور ىلإ قمس] نبأ مض الو «ینوئدح ىذلا لک كل تعج دقو ثيدحلا

 ءالؤه ثيدخ لخد لاق ةشئاع نع امهالك هيبأ نع ريبرلا نب هللا دبغ نب دابع نب یح نعو ةرمع نع ركب نآ نبا
 |ودقتنا : ضايع لاق . هركذف « لاق عمم ام اهنغ ثدح لكف ةقث ناكل كو هبحاص ثدحي مل ام مهضعب ثدحي امیج
 دحاو لک ثيدح درغي نأ هل یغیند ناك: اولاقو ةعبرألا ءال وه نع افلم ثودحلا اذهل هتياور نم هعنصام ىرهرلا ىلع

 صاقو نب ةمقلع ةياور نمو « هدارفنا ىلع ةورع ةياور نم ةتدجوف هقرط تعبتت دقو . یمتنا رخآلا نع مهم
 ةورع ةياور اماف « ةعبرآلا نع ىرهزلا قايس ىف امل ةدايز ضعب و صقنو افلام امهنملك قاس ىفو « هدارفنا لع

 ىرهزلا نع حیلف ةياور بقع هيب نع ةورع نب ماشه نع ناجلس نب حيلف ةياور نم تاداهشلا ف فنصاا امجرخأف

 یاس اک فنصاا اقع دقو « هد هلوف ىف زوجت احلف نأكق , ريبك ترافت امهتيبو , هظفل قسي مو ؛ هلم : لاق

 نعأ هلصوو « هم ب هقسي مل هنأ الإ ةماسأ ىبآل لم املصوو « هماټ هيب أ نع ةورع نب ماشه نع ةماسأ ىنأل اييرق

 ٤ ةماسأ ىبأ ةياور نم لیغاسالاو یرطلاو یذم ربلا هجرخآ اذکو. هماهتب ةماسأ ىنأ نع ةبيش ىلأ نب ركب وآو

 نب س و ةياور نم ةيودم نباو ةناوع یاو سیوآ ىبأو ةيلس نب دام ةياور نم قارطااو ةناوعوبأ ةجرخأو

 ۰ لالم ىنأ نب دیعضو رهسم نب ىلع ةياور نم ةناوع وبأو « كلام ةياور نم «بئارغلا» ىف ىنطةرادلاو , ديكب

 . ارصتعو الوطم ةورع نب ماشه نع ما ابرکز یا نب یحم ةياور نم ماصتعالا ىف راصتخاب فذصاا ابلصور

 ةياور امأو « هند بطاح نب نمحرلا دبع نب ىح قب نط عم ارا یربطلا ابلصوف صاقو نب ةمقلع ةياور امأو
 هجرخأف ةعبرألا ءالؤه ريغ ةثئاع نع هاور دقو « امهنع ىرهزلا ةياور نم الإ امهدجأ مف هللا دعو بيسملا نب ديعس

 ہہ ىف ةناوع وبأ هقاس دقو « اظل قسإ مو ةشئاع نع نمحرلا دبع تب ةرع ةياور نم تاداپشا ف فنصلا

 رکبنآ نب هللا دبع نع امهالک قعتإ نب دم قيرط نم اضیآیرطلاو ةناوع وبأو سیوآ ىنأ قیرط نم یاربطلاو
 مساقلا ةياور نم فنصملاو « ةثئاغ نع نمحرلا دبغ نب ةلس فا ةياور نم اضيأ ةناوءوبأ هجرخأو ۰ مع مزح نبا



 oV ۰ عابد . ثيدحلا

 نع حبلف ةياور بقع ةرع ةياور اذكو 0 تادابشلا ف هجرخأ ها قسب م هنأ الإ ةهلاع نع ركب یآ نب دغ نبأ

 ىلوم مسقمو ديبزلا نب هللا دبع نب دابعو ديزي نب دوسآلا قيرط نم ىناربطلاو ةناوع وبأ هجرخأو « ىرهزلا
 دیب زل) نی هللأ دبع مم : ةعامج ةشناع ريغ ةباحصلا نم ثب دما اذه یور دقو . ةا اع نع م سايع نبا

 ةصق ىف الو دو مدت دق نامور مار ‹ هظفل قس لو تادابشلا ق فنصملا دنع ميلف ةيارر بقع امو هکر لو

 واو « هيودرم نباو ىقاربطلا دنع امیدحو رع نباو سابع لباو « ابيرق راصتخاب ىتأيو « یزاغملا قو فسوب

 ريغ ةباحصلا نم هاور نم عيمج ۰ ةيودرم نبا دنع راصتخاب هثيدحو رسبلا وبأو « رازبلا دنع هثيدحو ةريره

 ۽ هاو دانساپ السم ريبج نب ديعس قي رط نم متاح ىبأ نبا هدروأو ؛ ةرشع ةشئاع نع نيمباتلا نمو « ةّدس هشئاع

 ءانثأ ىف ركذأسو : اضيأ السرم ةيناتحتلاو ةلمهملاب وهو نايح نب لتاقم ةياور نم « ليلك الا » ىف کاج لا هدروأو

 هنأك ( اضعب قدصي مهثيدح ضعب و) هلوق ۰ لام هقا ءاش نا ةدئاز ةدئاف نم ءالؤم ةياور ىف ام ثيدحلا اذه حرش

 ضع نأ دارملاو هرهاظ ىلع نوكي نأ لمتحو « اضعب قدصب مهضعب ثيدحو لوقب نأ یضتش مافلاو « بولقم

 هل یعوآ مهضعإ ناك ناو ) هو ۰ هظفح ةدوج هفایس نسل هثیدح ةيقب ىف یوارلا قدص ىلع لدب مهم لک ثيدح

 نأ ال « هرثكأ ظفح ةبج نم ضعب نم تیدحا قابس ىف زبمآ ةمبر لا ءالؤه ضمب نأ ىلإ ةراشإ وه ( ضعب نم
 تيئأو ١ حیلف ةياور ىف داز « ةصاخ روک ذلا ثيدحلل یا هل ىعوأ ه لاق اذغو « اّءلطم ضعب نم طبضأ موضعل

 هب ىتثدح ىذا ردقلا یا . ةشئاع نع ینئدح ىذلا ثيدجلا مهنم دحاو لك نه تیعو دقو - اقایس ىأ  اصاصتنا

 دحاو لک نع هعوم نأ ال معو نع ثردحلا عیمج نأ هلصاحو « ثردمجلا نم ةفئاط ىنئدح لكو ؛ هلوق قب اطبا

 ةثئاع نع ةورع ىثدح یذلا بابلا ةياور ىف هلوق امأو ءاقايس نسحأ موقلا ضعبو , حلفأ ةياور ىف عقوو . مهنم

 نع مجم دحاو لقي لف ىريألا هللا ديعو بهو نباو كرابملا نبا ةياور امأو « سنوب نع ثيللا ةياور ىفاذكبف

 نأ لمتح و ؛ ةورع نع ثيدحلا قايس نأ ثيللا ةياور تضتقاف « ةثئاع نع اولاق ام ]و ةورع ىثدح ىذلا سو

 هدحو ةورع نع ىرهزلا نع سن وب قيرط نم تادابشلا قو ةبملا ىف مدقت هنأ هدیوب و « هنم ءىش لوأ دارملا نوكي
 5 سو قد رط ن» یاسناو دواد وأ اهدرفأ كاذكو « رفسلا ةدارإ دنع ةعرقلا وهو تیدلا اذه لوأ ةشئاع نع

 ةاورلا نأ تبث امل ىلوأ لوألا لایحالاو ؛ هجام نيا دنع ةورع نع یرهزلا نغ رمعم نع نام نب ىع اذكو
 ةورع ىلع ةورع ريغ دقت عنتمال انيعتم ىتاثلا لاتحالا ناك ولف « ضعب ىلعىرهزلا خویش ضب میدقت فا وةلا

 نم ةصاخ ةعرقلا ةصق یاسنلا جرخأ دةف كاذک سيل و « ةعرقلا ةصق ةشأاع نع اوو ر مل نيقابلا نأ اضيأ رعشالو

 ماشه ةءاور نم ةصقلا ىن أتسو « ةشلاع نع هدحو هللا دبع نب هللا دييغ نع ىرهزلا نع عفاش نب ىلع نب دم قد رط

 ء لوالا لامت>الا هب دیأتب اع وهو ؛ ةورع نع ىرهزلل انه ىذلا قايسلن ةريثك ةفا اخ هقايس فو « هدحو ةورع نبا

 » ددرت هيف نكي مل ناو لوقلا عضوم عقب لق معزلاو « تلاق ةمشئاع نأ اوعز » حيلف ةياور ىف عقوو « تلاق ةشئاع

 هللا لوسد ناک ) لق . ینامرکلا هيلا راشآ اذک « كلذب هل اوحرصی ۸ یرهزلا خیاشم عیمج نأ هيف رسلا لعل نك
 .ىئني ىنعم جرخم نمت وأ ضفالا عزنب بوصنم وهف « رفس ىلإ ىأ « ارفس » رمعم داز ( جرخم نأ دادآ اذإ لَ
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 (هجاوزآ نيب عرقأ) هلوق ۰ ارفس دارآ اذإ ناكناسيكنب ملاصو حبلف ةباود ىفو ٠ ةيل وعفا ىلع ابصآ ارفس نوكيف
 باب د ىف تاداپشلا باتك رخاوأ ىف امکحو ام فيرعتلا مدقت دقو « اهم حنم نم ىلع درلاو ةعرقلا ةيعورشم هيف

 1 ىلوأ لوالاو ةانثم ريغب « نهيأف » حيلف قيرط نم لیصالا ةباور ىف عقو ( نهيأف) هلوق ۰ « تالکشلا ىف ةعرقلا

 دنع هللا دبع نب حلفأ اذكو , هتیاور ىف ق] نب دمت كلذب خرصو « قلطصملا ىنب ةوزغ ىه (اهازغ ةورغ ف) هلوق

 ثيدح نم رازبلا دنعو « ةعازخ نم قلطصلا ىنب ةوزغ ىف ةشئاع مهس جرفن » سي وأ ىنأ ةياور ىف هدنعو « ىتاربطلا

 نأب رعشإ ام ةناوع ىبأ دنع لئاو نب ركب ةاور قو « قلطصلا ىنب ةوزغ ىف ةعرقلا ةشئاع تباضاف د ةريره ىنأ
 « اهدحو ةوزغلا كلت ىف تناك اب رعشي اذه ( یم جرن ) هلوق . ريخلا ىف جردم ةشئاع ثيدح ىف ةوزغلا ةيمسن

 ثيدح ىف اذكو « ةبلس مأ اضيأ ةوزغلا كلت ىف هعم تجرخ املأ ابنع هللا دع نب دابع قيرط نم ىدقاولا دنع نکلا
 درفت ىف ةرهاظ دابع ةءاور نم قحإ نا ةناورو < ركذ ةوزفلا كلت ىف ةءاس مال عقب لو ء فيعض وهو ,رعع نبا

 سمالا لز ام دعب ىأ ) باجحلا لزتام دعب ( هلوق . « هعم ف جر ۰ نیلع ی“ جرا » هظفاو كلذب ةثئاع

 ىف بوسال ةئطوتلاكهتلاق اذهو « نمنمم ال كلذ لبق نكو « نمل لاجرلا ور نع ءاسنلا باجح دارملاو « باجحلاب

 لبق ناک ام فالخ « هيف اهنأ نوني ۳ و هيف تسيل یهو هليمحت ىلا كلذ ىضفأ ىح جدولا ىف ةرتثسم یا ارگ

 حق ناكاف « تارتتسم ريغ جداوملا نكر وأ « جداوه ريغ ل>اورلا روپظ نيكري نت ذثفبح ءاسنلا لعلف , باججحلا

 لزنأو یجدوه ىف لحأ اناف ) هلق ۰ ال مآ تبكر تناكنإ اهريعب مدخي ناک یذلا فرمی ناک لب « عقي ىذلا اش

 ىلع هنوعضيف جدوحلا لفسأب نوذخأي مث ىجدوه ىف تسلج ىريعب اولحر اذإ تنکف » قع) نبا باور ىف ( هيف
 عضو, « هوحن و بایثلاب رتسآ ةبق هل لمح : مج هرخآر ةنك اس واو اههنوب لادلاو ءاهلا حتفب جدوماو . ريعبلا رهظ ۱

 انرسف ) هل ۰ « ةفحلا ١ ظفلب سيوأ ىنأ ةياود ىف عقوو . نه رتسآ نوكيل ءاسنلا هيلع بكري ريعبلا رپظ نع

 امل ةئطوتلاك كلذ تركذ ام تركذ امنلو ةصاخ كفإلا ةصق قايس دارم نال ءةصقلا ترصتقا اذک ( غرف اذإ ىتح

 ءاج دق هنأ هديؤيو « روك ذلا ضرغلل ىوارلا هرصتخاف كلذ عيمج تركذ نوكتت نأ لمتحيو « هصاصتقا تدارآ
 اب : ةشلاعل تلق د دايع نع ىدقاولا ةياور ىف نأ لوألا ديؤبو « اذه ريغ ثيداحأ قاط ملا ىنب هوزغ ةصق ىف اهنع

 (لفقو) هلق . انعجرو مهسفنأو محلاومأ هللا همنغف انجرغ » هدنعو « ممن : تلاق « كفإلا ةصق نع انیئدح هاتما

 لاح تعقو ام صق نا ىأ « نیعجار یآ ( نیافاق ةئيدملا نم ان وذدو ( هلو . هت وزغ نم عجر ىأ هافو فاقب

 لعأ یەم امهالك دی دشالاو دم نيغي و فیفختلا و دملاب ) نذآ ( هلوق . ةثيدملا مف وخد برق ةوزغلا نم مرج د

 ةياود ىف ( ليحرلاب ) هلوق . « ليحرلاب نذآ مث لیلا ضمب ةب تايف الزم لذنق » قعٍ نبا ةاود قو « ليحرلاب
 تيشف) هلوق ٠ ءارغإلا ىلع بصنلاب « ليحرلا » موق ةياكح هن أكو  بصنلاب و ةدحوم ريغإ « ليحرلا » مهضعإ

 نیا ثیدحق عقوو ؛ هبیسب تہجوت ىذلا (قأش تيضق الف) هلوق ةدرفنم اهجاح یضقنل ىأ (شيجلا تزراج یتح

 ابل-ر اوحاصيل اهريعب اوخانأف لام ةي مآ لحر نأ اهتجاح ءاضقل اهبجوت ببس نأو ؛ حیحصاا ىف ام فالخ رع

 ىندالق تءطقناف « یجاح تيضفف ىل اوعي ١ و تبج وتف ‹ یتجاح تيضق اماحر !وحلصي نأ ىلا تلقف و ةشئاع تلاق

 نيعلارسكب ( دقع ) هلو ۰ ركتم ذاش اذهو « یلوزنب اولعي لو اوضمو میاب] موقلا ثعبو « اپماظنو ابءمج ىف تقأف

 هداوس ىف فورعم زرخ : ةلمبم اهدعب ىازلا نو و ما حتفب ( عرج نم ) هلوق : اب نب رتل قنعلا ىف قلعت ةدإلق



 هذ Ve} یدحلا

 « حتفااب وهو ةعزج هدحا و عمج وه : هديس نبا لاتو « هل عج ال دحاو وه : عاطقلا نا لاق : قورعلاک ضارب

 2 حتفلاب لاق رخالا نأو طقف رسكلاب یداولا بناج نآ عارک لقن و « ىدأولا بناج وهف سكلاب عرجلا اماف

 < نيصلا نم هب توي ام هنمو قيقعلا نداعم ىف دجوب : ىشافيتلا لاق « مضلا هيف یخ نيالا نا برغآ و , سکلابو

 نم : نول ومو هسیلب نوئميش ال مک تبزل ۳ خبط اذ] هندی دادزب و هنم اج بلصأ ةراجحلا ف سل و : لاق

 تلہ ةقلطملا رعش ىلع سآ اذإ همفانم نمو . هامل لاس لفط ىلع قلع اذاو : ةئيدر تامانم یأرو هم ومه تراک هدلقت

 ةياور ىف نکل « حيلف ةياود ىف اذكو « فلأ ةدايزب رافظأ ةياورلا هذه ىف اذک ( رافظأ عرج ) هل. امتدالو
 لهأو , فلأب « رافظأ و ةياورلا : لاطب نا لاقو » ملاصو رمعم ةياور ىف اذكو « رافظ » هقيرط نم ىنيمشكلا
 تاياور ضمب ىف عقو : ىطرقلا لاقو . یرافظ عزج : ةبيتق نبا لاق « رافظ » نولوقيو فا اب هنوفرعي ال ةخألا

 رضخألا ىبأ نب حلاص ةياور ف نا ىح « ىرهزلا باعا تاياور رثك أ ین اکل تلق . أطخ یهو « رافظآ د لسم
 یبف رسكلا ىلع ةينيم ءار اهدعب ءاف مث ةمجعملا ءاظلا حتفپ رافظ اماف « ريفاظآلا عزج ىنارطلا دنع

 ملكت ىأ < رمح رافظ لخد نم » للا قو « دنا ةرج ىلا ندلا ىصقا ىف یهو ةئيدلا هب تيم ليقو « لبج ليقو

 طسقلا عاونأ دحأ رفظلا نم ناك اهدقع لملف رافظأ عزج نأ ةءاورلا تقي ناو ريح ساو اك اله نال , ةي اپ
 وأ هنول نسجل ام ةدالق هتمظنو هن مشت اعزج هيلع تقلطأف زرخلا لدم لمع هلملف ؛ هه رخبتي ةكارلا بیط وهو

 ناكول ذإ ايرافظ اعزج سيل هنأ دۇب اذهو « اههرد رشم یئا تناك هتمیق نأ نينلا نا كح دقو « همر بیلم
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 ىأ تناک راذظ عرج نم دقع قنع ىف ناكف » یدقاولا ةياور ىف عقود. كلذ نم رثكأ هتمبق تناكل كلذك

 ىأ ( حد ىلا تابقأ ) ىتجاح ءاضق نم تغرف ىأ ( قأش تيضف الف ) هلوق ۰ هلي هللا لوسر ىلع هب ینتلخدآ

 هلو . « ىدقع اذاف ىردص تسالف » حیلف ةياور ث ( ىل دقع اذاف ) هلوق . هيف ةلذان تناك یذلا ناكملا ىلا تعجر

 ميلف ةياور ف ( ىدقع تسقلاف ) هلوق . «یردآ ال انأ و قنع نم لسنا دق » نع) نبا ةياود ىف ( عطقنا دق )

 تيهذ ىذلا ناكملا ىلإ یئدب ىلع ىدوع تءجرف د قم#] نا ةياور يف « هیاط یآ , هژاذتبا يسيحو تسلاف تعجرف د

 هلوق ۰ یجدوه ىف نوک أ ىتح ىديعب اوثمبب مل ارهش اوئبل ول موقلا نأ نظأ تنکو د ىدقاولا ةياور قو «هيلا

 . ليوطلا نايفس یآ ثيدح ىف باتکلا لوأ ىف مدقت اک كلذ ريغ ليقو ةرشع ىلإ ةثالث نم ددع وه (طهرلا لبقأو)

 ةبم.وموبأ وهو « يلب هللا لوسد ىلوم ةبوموم وأ مدحأ نأ ىدقاولا ةيادد ىف نأ الإ ادحأ انه مهتم فرعأ لو

 لاق« هريغو دحآ هجرغأ ةتافوو ل هللا لوسد ضرم ىف اًثيدح صاعلا نب ورع نب هللا دبع هنع ىور یذلا

 لصالا ىف هن أكو . ةنب نم ىنب یدلوم نم ناكو « ةشئاع ريعب مدخم ناكو « عيسيرملا ةوزغ ةبجيوم وبأ دبش : ىرذالبلا
 هيلع تددش اذا ريعبلا تلحر « فيفختلاو هل وأ حتفب ( نواحرب ) هلوق ۰ ةيهيوم وبأ لاقيف رغضيو ةبوهوم وبأ

 یوونلا ىحو «ند رمعم ةياود ىف (ل) هلو ۰ « هواحرف» قو اذه ىف دیددنلاب انه رذ ىبأ ةياور ىف عقوو ٠ لحرلا
 ىف یهو ابعضو دارملا نال دوجأ ءابلاب هريغ لاقو « دوجأ وهو لاق « ىل نولحري د لسم حي خسن رثكأ نع
 ام إو زوجت هيفو؛ هوءضو ىأ (هولحرف) هلوق ٠ ريعيلا ىلع عطو یذلا لحرلاب هيف یه ىذلا جدوما تپش جدوملا

 ريسفتلاك اذه تااق (افافخ كاذ ذإ ءاسنلا ناكو) هلوق . هقوف جدولا عطوب مث ريعبلا ربظ ىلع عضوي ىذلا وه لحرلا

 نآ نبا لاق « محللا نوشغي مو نیلقثی مل» حيلف ةاور ىف( محلا نولقثي ) هل ۰ هيف ىلا نویس مو » اغومل
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 تراشأف , هند ليف امامط هنطب ءىلتع دق لب زا نال « سكع ريغ نم لبقت نیس لكن آل ارارکت اذه سول : ةرج

 بكريف نہاع کی مل ىأ « نہشغی مل » اهلوق ىنعم : ىباطخلا لاقو . نامزلا كلذ ءاسن ىف ان وكي مل نيينعملا نأ ىلإ
 ءاملا نوكسو هلوأ حتفب ىزوجلا نا هاكح ايف باشخلا نبا هطیضو « نولبم مل» رمعم ةباور قو ءاضعب هضعب

 : یووللا لاقو « اففنع نیتحتفب هيضام نآل : لاق « ةدحرملا مضو : لاق نكل ىطرقلا هلثمو « ةدحوملا ردكو

 نم هلل امرسكو هلوأ مش و « اضيأ هكاثو هلوا حتفبو ٠ ةدحوملا دیدشن و ءاحلا حتنو هلوأ مضإ هطيض ىف روبشلا

 قو : تلق . هجولا مراو وأ محلا ريثك ىأ البم نالف حبصأو « هلقثأ اذإ هلبهأو محللا هلبه لاقي « ىعابرلا

 نبا اهيلا راشأو « اضيأ سم ىف ءاذحلا نبال ةاور ىف اهنأ ىطرقلا کحو « محللا نبابع مل » خرج نبا ةياور

 امنا ) هلوق .امدو هب نأك جيه ىأ لببم نالفو « نمسلا نم ةكرحلا ليقثلا محللا ريثكلا لیلا : لاقو ىزوجلا

 مضي ( ةقلعلا ) هل ٠ طقف ماللاب و هلوأ نونااب « لكأن اما ١ انه ىنهمششكلا ةاور فو « شک ال اذك ( نلكأي

 . لاق اذک « قمرلا نكسي ىذلا لیلقلا ءىثلا دارملا نأدك : ىطرقلا لاق : ل.اقلا ىأ فاق مث ماللا نوكسو ةلمبملا نيعلا
 ءاتشلا ىف قبب رمش اباصاو : لاق لاطب نبا هاكح « ءادغلا تقو ىلا ماعطلا نم ةخلب هيف ام ةقلعلا : ليلخلا لاق دقو
 لق » رمعمو حیلف ةءاور ىف عقو ( جدوحلا ةفخ موقلا ركن ملف ) هلوق ٠ عيبرلا نمذ لخد ىتح لبإلا هب غلبقت

 ةف مک : لوقت ماکف هيف تسول یهو ابجدوم لمع ق مرذع ةمانإ اهدأم نال حضوأ لوالاو « جدوما

 تشک و » اموقب كلذ تفدرآ اذ و « اپهدعر هيف اهدوج و نيب مدنع قرف ال ابجد وه نولمحي نذلا نا ثيحب اهمسج

 دارلا نأب ىرخألا ةباورلا توجو دقو « اهتفخ ىف غلب أ كلذف نسلا ةريغص ابتفاحت عم انآ ىأ ۰ نسلا ةثيدح ةيداج
 ريغو روتسو لابحو بشخ نم هنم جدوحلا بكر امم وه امنإ لصآلا ىف هلقث نآل . ءوداتعا ىذلا لقثلا اورکنتسب مل
 ةيفاضالا رومالا نم ةفخلاو لقثلا نأ لصاحلاو « لقث ةدايز هيف اهدوجو رهظب ال ناك اهتفاحت ةدشلف یه امأو « كلذ

 كرت ىف ةغل لاو اممم بدألا ةياغ ىف اوناكاهريعب نولحرب اوناكن يذلا نأ اضيأ كلذ نم دافتسب و « ةبسنلاب نات وافتیف
 تنكو ) هلوق ٠ ةمئان امنأ اوزوج مهنأكو « هيف انآ نونظي مو هيف نکت مل اهنا ثيحب جدوحلا ىف امع بیقنتلا
 ام رک أو« نینس عسل اهو لا وش ىف ةرجملا دعب ام ىلا ىلع تلخدأ 3 , تلاق كوه ) نسلا ةر د ةي راج

 عيسي ملا تناك ناف « ةرشع سمخ لكف مل نوكتف تس ةنس نابعش ىف تناك تل نبا دنع اهنأ یتایس اک عيسي رملا ىف ليق
 ىلا كل تراشأ نوکت نأ لمتحيو « لبق كلذ اهركذ ةدئاف ىلإ ترشأ دقو ۰ كلذ نم رغصأ نوكستف كلذ لبق

 مالعإ كرتو لاحلا كلن ىف هيلع شيتفتلاب اهالقتسا نمو . عطقنا ىذلا دقعلا ىلع صرحلا نم هتلعف ايف اهرذع نايب

 . كلذ ةبقاما نطفتت تناكل ةريغص تسيل تناك ول ام فال رومالل ارام مدعو انس رغصل كلذو كلذي ابلهأ
 هتدجو ىح ءام ريغ ىلع سالاب ماقأف هاب ألي ینا تلعأ اهنآ اضيأ دقملا عايض ىف كلذ دعب اهل عقو دقو
 . ميتلا باتک ىف هحاضيإ مدقت دقو « ةر مل نهو ءىثلا برج نم لاح تدافت ربظف : كلذ بوسب ممیتلا ةآ تازن و
 نم لعفتسا وهو , ايضام بهذ ىأ ( شیلا رمتسا ام دعب ) هلوق . هوراثأ ىأ ( لما اوثعبف ) هلوق

 بحصتست مل مل ليق نآف « دحآ اف سیل و د حیلف ةياور ىف ( بيجي الو عاد اهب سیل و ممل زانم تن ) هلو م

 امةفار م لسرت دقعلا نع ثحبلل ترخأت امل تناكلو درفنلل عقب ام اهنمال ىعدأ ناكف اهريغ امم ةشئاع

 ال عقب مل األ « نسلا ةثيدح هلوق نم دافتسي ام ةلج نم اذه نأ باوجلاو ؟ ليحرلا | ودارآ نإ اهورظتنيل
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 هلوقو « حطسم ما عم امنصف ىف یاس اک بحصتست اهتجاحل تجرخ اذإ كلذ دعب تراص دقو « كلذ لثم ةبرج

 ىلاعت هلوق هنمو : یدوادلا لاق < لوألا ميلا دي دی دشت انه رذ نآ ةباور قو « تدصق یا فیفختل اب زنم تمأف

 «تممیتا»ناسیک نب حلاص ةيارر ىفو . ىهنا فيفختلاب هنأ ىلع اذه : نيثلا نا لاق ( مارحلا تيبلا نيمآ الو ۱

 وأ افيفذت تفذح نوکست نأ اماف « ةدحاو نونب « قودقفيس » حیلف ةياور ىف ( یننودقفیس مهلأ تننظو ) هلوق

 , اةللمم ابفذح نم ةغل ىلع هلأكو نون ريغ «اومجریف » رمعم ةياود ىف عقو ( ىلا نوعجريف ) ىل ٠ ةلفثم یه
 دحأ مجرب لو رهظلا تقو ىلا اوماقآ مهناف « هاب ىلع نوکپ نأ لاتحاب بقعتو . للعلا ینمع انه نظلا : ضایع لاق

 ىلا ريسلا ف اورمتسا اون وكي نأ لمتح نکل « قيرطلا ىف اهاقال ادحأ نأ لقن الو هب تناك ىذلا لزنملا ىلا مهن

 مل اهجدوه ىف اهنأ مهنظ ىف محلاح اوبحصتسار مہاحاور طبرو محلاحر طحب اولمّشي نأ ىلا اولزن الف « ربظلا برق
 ول نأ تفرعو » نا نا ةياور ىف عقو دقو . هتنظ اك اومجرل اهودقن ولو « برق ىلع تاصو نأ ىلا اهردقتفي

 « مهتعبناف تشُج » هیف ناف كلذ فالخ ريع نا ثيدح ىف عقوو « مہ میت 1 الآ ىف رهاظ اذهو « لا اومجرل ىنودقتفا

 انو حيحصلا ىف ال هتفا اخ حیحصب سيل قايسلا آذهو »2 ناوفص ىب رف قب رطلا ضعب ىلع تمقف < تبع یح

 نآ لبق كلف قرطلا اهلع فلتخ نأ نمأت الف موعبذت نأ مزه ضرام5 هلاکو نا تح تحيصأ نأ ىلا افزنم ىف تماقأ

 « هيف اهرقراف ىذلا اهناكم ىلا اوداع اهودقف اذإ ماعا اغرتم ف ميقت و لیلا ىف تاک دقو اع الو < مهكردت

 بيقنتلا ىف كانه نم ذخأو مث هدوجو ققحتی ىذلا دما ىلا ىرقبقلا هركسفب عجرب نأ اثيش دقف نا ىغبني اذكهو
 نأ ط هنأش نم ناک هلال لوألا بل اغلاو < اب وأ ارچوزک بیسب اهنم وه نم اهدقفي نمي تدارأو . هيلع

 هفا قاس املا مبعوجر نم هتعقوت ام قفتب مل الو « ةلبلا كلت ىف قفتی مل كلذ نأكف اممم ثدحتي و اهريعب ریاسپ

 فتروكي نأ لمت< « ( تمنف ىنيع ىنتبلغ ىذنم ىف ةسلاج انآ انيبف ) هل . ةوق الو اهنم لوح بیغب امل نم اهلا
 ملا فال« مونلا ةبلغ - هركيام عوقو وهو - مغلا نأش نمو « ةلاحلا كلن ىف ال لصح ینذلآ مهلا ةدش مونلا بیس

 قمح] نبا دنعو . انس رغصو اهندب ةبوطد عم اهل رحسلا درب نم عقو ال وأ « رهسلا یضتقب هناف هرکی ام عقو وهو

 ةشحو نم حيرتستل مونلا املع قل ا ام فطا ىلاعتو لاحہس هللا نأ وأ « ىناكم ىف تمجطضا مث ىباب احجي تففلتف د

 مث ) ةلمهلا عضب ( ىلسلا ) ةددشلا ةلمبلا ءاطلا حتفب ( لطعملا نب ناوفص ناكو ) هل . ليللاب ةيربلا ىف دارفنالا

 ناوكذو < ميلس نبا  ةثلثم اهدعب ءاملا ةوكسو ةا منهب - ةثهب نب ةبلمث نب ناوكذ ىلا بوسنم ( ىناوكذلا

 نناشد « عيسيرملا ىلكلا نبا دنعو قدنخلا یدقاولا دنع هدهاشم لوأ الضاف ايبامص ناكو « میلس ىنب نم نطب

 ليبس ىف اديهش لتق هنا ةشئاع لوق باوبآ ةسمخ دعب اضيأ ىتأيو «همالس] مدقت ىلع لد ام ثيدحلا اذه حرش ءانثآ
 ةفالخ ىف ةينيمرا ةازغ ىف دبشتسا دنا قعإ نبا رکذ دقو . مايا كلت ىف هنأ ال كلذ دعب لتق هنأ اهدارمو هللا

 ءارو نم) هل . ةيواعم ةفالخ ىف مورلا ضرأب دهشةساف نيسمخو عبرأ ةنس ىلإ شاع لب لیقو « ةرشع عسق ةنسرح

 سپرمتلا ديز وبأ لاق « لر ىأ اددشم تالمرع سرعو « شيجلا ءارو نم سرغ دق » رمعم ةياور ىف ( شيجلا
 ثيدح ىف عقوو . ةحارلل رفسلا ىف لیلا رخآ نه لورتلا هما رخ لاو « ناك فو یآ قرفسلا ف لورتل

 مش ىلصي ماق سانلا لحر اذإ ناكف ةقاسلا ىلع هلمجب نأ للي ىنلا لأس » هظفل و ناوفص رخأت بيس نایب رع نبا
 ۳ حدقلا بيم رف سانلا نغ فلختي 1 نآ رفص ۳ »ةر رھ ىنأ تیدح یو « هب هاتآ ,یش هل طقس نف مهعبتا



 ريسفتلا چاک - 0 ۰۲

 . هوحن ريبج نب ذیعس لس ىف اذکو « ةباصأ ىف هفرعیف هب مدقيف هلمحیف » نايح نب لتاقم لسم ىفو «ةوادالاو
 هلو نم راس نوکسااپ ليقو « اهديدشتي لب داك وهو انتیا ور ىف لادلا نوکسب مبدأ ( ىلزنم دنع حبصأف داف ) هلق
 ىتح ةناكم ىف رخأت تاکو « ليللا رخآ ىف ناك هنال ددشتلاب انه یذلا نوکیف اذه لعو « هرخآ نم راس دیدشتلاب و
 ةيداع ه ترچ ام هريخأت ببس نوکی نأ لمتحو «ليللا هیفع ام شيجلا نم طقسب ام هل ربظيل بکرف حبصلا برق

 أ نع شمعألا قيرط نم رک ام لاو نابح نبا حيمصو دعس ناو رازبلاو دواد ىبأ نتس ىنف « هيلع موالا ةبلغ نم
 ىجوذ نإ هللا لوسراي : تلاقف هلم هقا لوسد ىلا تءاج لطعملا نب ناوفص أ رما نا » ديعس ىلأ نع اص

 لاف « هدنع ناوفصو لاق . ل علطت ىتح رجفلا ةالص ىلصي الو « تمص اذإ ىل رطفرو « تيلص اذإ ىنب رضي
 باشلجد اناف تمص اذإ ىرطفي ام وق امأو , ابنع اهتيهت دقو قروسس رقت اهناف تءاص اذإ ىنب رضي اھ وق امآ : لاقف

 علطت ىح ظقیتسن الف كلذ انل فرع دق تيب لهأ اناف سمشلا علطت یح ىلصأ ال ی اهنوق امأو « ريصأ ال

 هدنس رهاظ راصف هسلدق ةقث ريغ نم هذخأ شعالا لما و ؛ رکتم همالكثيدحلا اذه : رازبلا لاق ثيدحلا « سمشلا
 ثيدحتلاب هتیاور ف حرص دعس نبا نال , حداقب سيل هب هلعأ امو . ىهتا لصا یدنع ثيدحلل سيل و ‹ ةحصلا
 نع ةيلس نب دامح هاور : هدعب لات دواد وبأ هجرخا 5 حیحصلا لاجرف هلاجر امأ و, لاص یاو شعالا نيب

 هذه لمج نم لفغو ؛ الصأ ثر دحلا نأب نذؤت ةدمج ةعإ اتم هذهو ۰ هي ينلا نع لكو ملا ىبأ ند ۲ نع ديمح

 نم ابيرق تالا ثیدحلا فلاخ هنأ هدارف هنتم ىف عقو ام رازبلا راكنتسا امأو . لو الا قيرطلل ةلع ةيناثلا ةقيرطلا
 : لاقف لجرلا كلذ رمالا خاف : تلاق كفإلا ةصق ىفةشئاع نع هيبأ نع ةورع ن ماشه نع ةماسآ نآ ةياور
 قا مشوق هنمو  رتاسلا بوثلا نيتحتفب فنکلاو « ابتعماج ام ىأ « طق أ فنك تفشکام هاو, هللا ناحبس

 فنك تفشک ام هل وب هدارم نأ ىطرقلا ركذ ام ىلع دیعس ىنأ ثيدح نيب و هئذب عمجاو 5 هرتس ىف ىأ هلا فنك

 لجرلا نا » كفالا ةصق ىف ةورع نب ماشه نع لاله ىنأ نب ديعس ةياوز ىف نال رظن هيفو : تلق « انزب ىأ طق نأ

 سابع نبا ثيدح قو « امازح الو الالح طق ةأرما ا ام هلاو : لاق ثيدحلا هغلب امل ليق ام هيف ليق ىذا

 جوري نأ عئامالو « ةصقلا هذه لبقام روكذملا ىنالاب هدارم نأ رهظي ینلاف ,ءاسنلا برقي ال ناكو» ىناربطلا دنع
 ضراعي الف تپش | هنکل « اروصح ناك هنأ 1 نا نه ءاج اع الإ هيلع ضارتعا ال عملا اذهف . كلذ دسپ
 امف قلي ىنلا لاقف هنم احل نائبا اهعمو هوكسشت ةنأرما تءاج ىذلا وه هنأ ىطمرقلا لقت و . حیحصا ثيدحلا
 « حاکی باک ىف ثيدحلا اذه یتآیسو « كلذ ىف ىطرقلا دنتسم لع فقأ لو « بارغلاب با ۳ نم هب هيشأ د
 ( متان ناسنإ داوس ىأرف ) موق . ىلاعت هللا ءاش نا دمتملا وهو ؛ ناوفص ريغ كلذ هيف لوقما نأ كانه ا
 وهأ ربظي ال نکل « ىدآ صخش ىأر تلاق اهنأ كف « ناک صفش ىأ صخشلا ىلع قلطي ضايبلا دض ظفلب داوسلا
 امابلع تففلت اهنأ مدقت هنال مان امل فشکنا ارهجو ناب رعشي اذه ( آر نيح ىنفرعف ) ھوق . ةأرما وأ لجر
 لوز لبق ىأ ( باجحا لبق یار ناكو ( هلوق . اهبجو ةيطغت ىلإ ترداب ناوفص عاجرتساب تمنا الف « تمانو

 ةنس ةدعقلا ىذ ىف ةفئاطو ةديبع فآ لوق ىف ناك باجمل ا ناف « ناوفص مالسإ مدق ىلغ لدي اذهو « باجحلا ةبآ
 ىدقاولا ةيف ضقانت امم انهو « سمخ ةئس امف ناک لب ليقو « ىطايمدلا هحوحو عيرأ ة ةئس امف نیرخآ دنعو « ثالث

 اهنم ةدعقلا یذ ىف ناك باجحلا ڻاو اتم لاوش ىف تناك قداخلا نأو سم ةئس نأ: عش ق ناك عيسيرملا نأ رکذ هاو



 . نم سو « باجحلا دعب تناك عيسي رملا ف تعقو ىلا كفإلا ةصق نأب هيف امكرصتو اذه ةدئاع ثيدح هتیاود عم

 ٠ قالا ذاعم نب دعس ةصق ىف ضقانتلا نم یدقاولا لسو « تس ةنس نكل نابعش ىف هدنع عیسبرلا ناف تإ نا اذه
 اذه ىف عقو ام ةمص ديؤي امو « هنيبأ اک الصا ةصقلا ىف ذاعم نب دعس رکذب مل هناف یتا نبا اهنم لسو مع « اهرکذ

 شحج تنب بنیز لأس ام ىثلا نا د ثيدحلا اذه ىفاضيأ ةشئاء لوق كفإلا ةصق لبق ناك باجحا نأ ثيدحلا
 لاد كلذ لك-ف ءامل براحت ةنح اهتخأ تقفطو ۽ هيفو « ملم ینلا جاوذأ نم ىتيماست تناك ىلا یهو » هيفو اهنع
 ناكباجحلا نأ وشف اج مقل هلوخد نيح تازت باج ا ةيآ نأ فالخ الو , هتجوز ذةنيح تناكبنيز نأ ىلع
 وبس وهو باجحلا لوز" لبق تعقو كفإلا ةصق نأ ءوضولا باتک لئاوأ ىف تيلمأ تنك دقو « كفالا ةصن لبق
 هيلا ان هلل انإ هلوقب ىأ ( یفرع نيح هءاج زتساب تظقيتساف ) هلوق ٠ كانه حلصیلف باجحلا لوزن دعب باوصلاو

 هنأ وأ  عقو ام عقب نأ ىشخ وأ ةشئاعل ىرج ام هيلع قش هنأكو < هتياور ىف قع] نا ام حرصو « نومجار

 لمعتسب رع ناک.قو « ةلججا ىف ةبطاخلا نع اهل ةزایص رخآ مالكب ابطا نع هتوض هب امفار عاج رتسالاب تكا

 یرچد ) تیغ ىأ ) ترمن ) هلوق ۰ هبدأ نسح و نأ و فص ةزطف ىلع ةلالد همفو <« ظاقيإلا ةدارإ دنع ريبكستلا

 ةغيصلا هذ ترع ( ةملك ملك ام هللاو ) هلق . ةرابطلا ىف ه-رش مدقت قو« اپلع ناك ىذلا بوثلا ىأ ( ىنابلحب
 تربعف ظاقيقسالا لاحم ىننلا صاصتخا ىضاملا ةةيصإ تربع ول مرغی الل ةبطالا كرت هنم رمتسا هنأ ىلإ ةراشإ
 خانأ نيح د ىج مشكلا ةياور ىف ( هتلحار خانأ ىح هءاجرتسا ريغ ةملك هنم تعم الو ( هلوق 1 ةعراضملا ةغبصل

 نيريدقتلا لعو . رمعم نع لسم دنع اذكو « نيقابلل « نيح ١ و ليضالل « ىتح » حيلف ةياور ىف عقوو « هتلحار
 ةخان لا لبق ام عنع الف ةلحارلا ةخاذا لاحم ديقم نيح ةياور ىلع ىننلا نآل عاجرتسالا ديغإ ابملك هنأ ینا هيف سيلف

 نم دیثک مهف دقو « ةخانالا دعب ام عنع الو خانأ نأ ىلا هتالاح عیمجم اهانمم ىح ةياور لعو « اهدعب امالو
 ى هنم ةغلابم لاملا نئا رقب ءافتكا تمصلا ابعم لمعتسا : !ولاقف ةتبلا ةملاكملا ین ةرابعلا هذه, تدارأ انآ حارشلا
 یکرا امل لاق هنأو ؟ كفلخ ام : امل لاق هنأ قحن نبا ةياور ىف عقو دقو . ىجا الالجإو ام اماظعإو بدالا

 نأ لبق ىنفرعي نک دقو - یدحو ىنآر نيح ىأ  ىئاكم مظعأو عجرتساف » سيوأ ىبأ ةءاود قو . رخأتساو
 ىلع ءىطوف هريعب برقف « یاب هتريخأو ىنايلجي هنع یبجو ترتسف ىرمأ نع ىنلأسف « باجحلا انیلع برضب

 « سانلا راس دقف مق ناموناي : لاقف لجر قأ نظ ینآر الف » ربع نا ثيدحح ىفو « تيكرف هافق ی الوف هعارذ

 . « ةدالقلا رمأب هتادغ ؟ نینمولا ما اب كنأش ام : لاقو هريمب نع لزث و عجرتساف » ريبج نب دیعس لسرم قو

 ةريره ىبأ ثيدح و . اهبوكر دنع اهسم ىلا جاتح الو اموكرل لوسأ نوكسيل ىأ ( اهدي ىلع ءىطوف ) هلوق

 عیج ىف عقو اذكه ( شيجلا انيتأ ىتح ةلحارلا ىب دوقي قلطناف ) هلوق . « ام هريعب یلدا مث اهنع هبجو ىطغف د
 هلوق ۰ حيحصلا وه حيحصلا ىف ىذلاو ۰ اه افدرم اهعم بكر هنأ هيف ناف نايح نب لتأقم لسرم ىف الإ تاياورلا
 واولا حتفب ةرغولا تقو ىف نيلزان ىأ ةلمهملا ءارلاو ةمجملا نيغلا رسكو ملا مضبإ ( نيرغوم اولزن ام دعب )

 دقحلاب ظیفلا نم هدقوت وهو ردصلا رغو ذخأ هنمو « ءایسلا ديك ىف سمشلا نوکت امل رحلا ةدش یهو نيغلا نوكسو

 : قازرلا دبعل تلق » لاق ديحن دبع نع لسم دنع عقو دقو . ىسمأو حبصآكت قولا كلذ ىف لغد اذإ نالف رغوأو
 ناسيكنب اص نع هبا نع مهار نب بوقعإ قيرط نم لسم ىف عقوو .رحلا ةدش ةرغولا : لاق ؟ نيرغوم هلوق ام
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 هفک و لاق . ىلوأ لوألاو , تمدقت ىأ أذكب نالف ىلإ تزعو نم ةن أ كىطرةلا لاق « ىازو ةلمبم نيمب نیزعوم

 تقو لر روغتلاو « واولا دیدشتو ةمجملا نيغلا مدقتب نيروغم یورو : تلق . طلغ وهو نیتلمپع مهضعب
 رفا ملا لوزتسيرعتلاو . ةلممم نيس مع ءارلا ديدشتو ةلدبملا نيعلا حتفب « نيسرعم » حیلف ةياور ىف عقوو . ةلئاقلا

 هلوقل ديك أت ( ةريبظلا رحن ىف ) هلوق ٠ انه دارلا وهو مدقت اک اقلطم لرءزألا ىف لمعتسا دقو « لیلا رخآ ىف

 عافت رالا ىف اهتياغ تغلب ال سمشاا ن 2 وأ ءىش لک حن و. رحلا ةدش تقو وهو اهوأ ةريبظلا رح ناف . نیرغوم

 ىح تدقتفا الو سانلا انکردآ ام هللاوف » تح نا ةاور ىف عقوو , ردصلا لعأ وه ىذلا رحنلا ىلا تلصو امك

 يآ ةاور قو «یأش ق» هتياور ىف اص داز ( كله نم كلبف ) هلوق ۰ « فدوقب لجرلا علط اونأمطاو اولزت

 اوملکست نيذلا ىلا كلذب تراشأو . لاق امو لئاقلا تمبسأف « )ولاق ام كفالا لهأ هيفو "ىف لاق كلائبف » سيوأ

 ؛ ةثاثأ نب حطسمو « ىبأ نب هقا دبع : 7 تاياورلا ىف رومشلاف ماما امأو « كلذ ىف اوضاخو كفالاب

 لاق : لاق ىرهزلا نع ناسيك نب اص قيرط نم یزاماا ىف عقو دقو ٠ شحج تنب ةئمحو « تباث نب ناسحو

 ىف شحج كتنب ةنمحو ةئاثآ نب , حطسمو یتباث نب ناسخ الإ ىنأ ن هللا ديع ريغ ۳ كفالا لهأ نم مس مل ةورع

 ىلع قلطت دقو « :رشع ىلإ ةثالث نم ةبصعلاو . ىبهتنا ىلاعت هللا لاق اک ةبصع مآ ريغ م یل لع ال ني رخآ سان

 ابا دحأ ابا و هللا دبع ةيحد نب باطخلا یال ایت مهيف ملا نب عمب رلا وبأ دازو « ددع ىف رصح ريغ نم ةعاجلا

 وبأ فاح » نيريس نبا قيرط نم هيودرم نبا دنعو « هريغل هرأ لو ةعافد نب ديز ىرشخمزلا ممف دازو , شحج

 قيفر ةيمست ىلع فقأ و « ىهنذا « حطسم امهدحأ ةشئاع رمأ ىف اضاخ هدنع اناك نيميقي ىلع قفني ال نا ركب

 ةعاج كلذ ىلع هناعأو  ةبعكلا برو اه رب ینآ نب هلا دبع لاقف رمع نبا ثيدح ىف عقوف لوقلا امأو « حسم

 یر الو نا وفص نم ةشّئاع ترب ام لاقف ىبأ نب هللا دبع ابفذقو ريبج نب ديعس لسم ىفو . رکسعلا ىف كلذ عاشو

 كفالا ربك ىأ هربكو « هدلةو كلذل ىدصت ىأ ) هربك ىلوت ىذلا ناكو ( هلوق ۱ هيِعأ مطمل و مهضعإ ضاخو اهنم

 ىف ةديج ةءارق یهو ءارفلا لاق اپمضب جرعألا دی أرقو ۰ فاعلا رسكي دوپشبا ةءارق وه و همظعم ءىثلا رکو

 تيب دقو ةءار ةروس ریست ىف هتجرت تمدقت ( یا نب هللا دیع ( هلوق . هما ىلوت یالا یءاا ليقو « ةيب رعلا

 قآيسو « اذه لبق ىذلا بابلا ىف مدقت اک ةصقلا هنهلح كفالا ةصق نم مهضعب رصتقا دقو « لبق نم كلذ ىف هلوق

 ناسيك نب حلاص قيرط نم ىزاغملا ف عقوو « ةبآلا ىف هريكىلوت ینلاب دارملا ف فالخلا لقن باوبأ ةعبرأ دعب
 هعمتسي و - فاقلا رسكو هلوأ مطب  هرقيف هدنع هب ثدحتيو عاشي ناك هنا تريخأ : لاق ةورع نع ىرهزلا نع

 مضو هلوأ حتفب « هرقي » هطبض نم مهمو « شيتفتلاو هنع ثحبلاب هجرختشت ىأ , ةمجعم مث ةلهر# هيشوتسيو

 ةئيدملا انمدقف) لوق « جرزخلا نم لاجر ىف "یآ نب هللا دبع كلذ ربك ىلوت ىذلا ناكو » قع) نبا ةاور قو « فاقلا

 قحا نبا ةياور ىفو ( كلذ نم ءىثب رشا الو كنإلا باح لوق یف نوضیفب سانلاو ارش تمدق نيح یتسک_تشاف

 اعضا تضم ان اف و « كلذ نم ايش ىل نوركذ ال 2و ىوأ لاو متلب ی هللا لوسر ىلإ ثيدحلا یبتنا دقو د

 دیدش ناكو كفالا لهأ لوق هغاب اا زق يذلا نأ نابح نب لتاقم لسرم ىف عقو ام ىلع در هيف اذهو . ةليل 00 و

 ایوب ال لوحت تقلطناف كجرخأ نأ قحأ انأ ل ةف اهاب تنا یح کیت تجرف لحر ةشئاع لح دن ال لاق ةريغ
 ريغ رخأت نم ضعب هعبتو ليلكالا ىف هل کاملا دار ال هتراكن روبظ عم هترکذ امناو ؛ اهرذع هللا ۳ 8
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 غاشف : رع نبأ ثيدح ىف عقوو , لطاب وبف هجوأ ةدع نم حبحصلا ثيدحلل ةفل اخلاو ةراكنلا نم هيف امل لمأتم

 ٠ علي هللا لوسر ىلع دتشاف سانلا ف كلذ نأ نب هتلا دبع عاشأ ةنيدلا اومدق اف « هيلي ىنلا خلبف رکسماا ىف كلذ

 ف یبیر وهو ) هلوق ۰ هنم شک ا اذا لوق ق ضافأ نم « نوضوخم ىأ هلوأ مت «نوضیفی سانلاو » هلوقو

 منعإ ( فطللا ) هلوق ١ ابیرق مدقت دقو , فارأو هیار لاقي ىعابرلا نم مضلا زوجب و بيرلا نم هلوأ حتفب ( یعجو

 ىذلا) هلوق . « هفطل ضعإ ترکنآ » نخ نبا ةء اور ىف عقوو . قفرلا دارلا و « ناتغل امهحتفبو هیناث نوكسو هلوا

 قح) نباةياور فو « مكين فیک لو مث لسيف لخدي ام1) هلق ٠ ضرمأ نیح ىأ ( ىكتشأ نيح هنم ىرأ تنك

 تلدتساو « رک ذیل اذ لثم تنؤلل یهو ةروسكملا ةانثملاب « کیت فيك ییضرم یهو ىال لاق لخد اذإ ناكف »

 نع بيقنتلا ىف خاابت مل ء ببسلا یردت نکن مال اهنكل و « ءافج ضعب هنم ترعشتسا انآ ىلع ةلاحلا هذهب ةشّئاع

 قدوعي الو ىدنع لخدي الو کیت فيك رام وهو لوقي هنأ الإ , سيوأ ىنأ ةياور ىف عقوو . هتفرع ىح كلذ

 ( تهقن ) هلق . ءىش ىأ نم ىردأ الو ةوفج هنم ىرأ تنكو » رع نبا ثيدح قو « تيبلا لهآ یع لأسيو

 ىذلا نإ ليقو . هت لماکتت مو هضرم نم قاف! ىذلا فاقلا رسكب هقانلاو « روشأ لوالا و رسكت دقو فاقلا حتفي

 حتفب هنأ هريغو ىرهوجلا قلطا دقو « دمر ابف الإ كلذ تمهف ام اهمال هجوتي ال انه هنكل تمپف ینمع فاقلا رسكب
 ىف (حطسم مآ عم تجرفن) ولو . هتحص لاك هيلا عجري مل دپملا بيرق وهو ضرملا نم أرب ىف ناتفل اهرسکو فاقلا
 ( عصانلا لبق ) هلوق ۰ « عصانلا ىلا انب ىهذاق ءام اهيالماف ةوادالا ىذخ حطسم مآ اب تلقف » سيوأ ىبأ ةياو
 ._حنْه ( انزرعتم ) هلق . ةنيدملا جراخ حيفأ كيعص عصانلا نأ و : ءوضولا باتک لئاوأ ی هحرش مدت , اهنبج یا

 . ةجاحلا ءاضق ىلإ جورخلا نع ةانک اکو ء ءاضفلا وهو زاربلا ىلا جورخلا وهو زرلا عضوم یازلا لبق ءارلا

 قا نبا ةياود فو . ةجاحلا ءاضقل ذختملا ناكملا انه ۵ دارملاو « رئاسلا وهو فينك عمج نیتمضب فنكملاو

 حتفب و « برغلا ةفص ءارلا فیفخت و ةزمحلا مذنب (لوالا برملا رمأ انرمأو) هل . مجاعألا امذختب ىلا فکر

 هطیض : تلق . مجملا قالخأب اوقاختي م مهنأ دیرت حیعص امشالک : یوونلا لاق « مالا ةفص ءارلا ذیدشت و ةزمملا

 برعلا نأ ىلع تجرخ ةياورلا تقيث نإ : لاق مث لوالا ظفلاب عملا فصو منع حرصو یاثلا هچولاب بجا ا نبا
 حتفب «ةيربلا ىف » حيلف ةياور ىف ( طئاغلا لبق زربتلا ى) هلق . ريدقتلا انج ةدرفم ريصتف عوج هتع حح مسا

 ةها زنا بلط هزنتلاو « كلا ىلع ذك ةليق یاز مث نون مث ةانم «هزنتلا ىف وأ » ةيناتحتلا مث ءارلا دیدشت و ةدحوملا

 ءاح اهدمب ءاطلا حتفو نیسلا نوکسو ملل رسكب ( حطسم مأو انآ تقلطناف ) هلو ٠ تريبلا نع دعبلا دارلاو

 الاخ ركحب ىبأ مآ ناف هيف موال نأ ىل ربظ مث « ركب ىبأ مآ مسا ىبلس نال رظن هيفو یلس امسا ليق , تالمپم

 هبسني لو انه اذک ( فانم دبع نبا ) هلوق .ءاحلا نوكسو ءارلا مضب ( مر ىبأ تنب یهو ) هلوق . اهمساب تیمنف

 ابمأد ) هلوق . سینآ مر نآ مساو پاوصلا وهو « فانم دبع نب بلطلا نب مر ىبأ تفب » ملاص ةياور قو « حيلف
 ةطئار اهمسا ( قیدصلا ركب ىبأ ةلاغ) هلق . ركب بأ طهر نم میت نب دعس نب بعك نبا ىأ ( رماع نإ رخص تنب

 بلطملا نب دابع نبا فلأ امهنيب ةفيفخ لوألا نيتثلثم و ةزمحلا ضب ( ةثاثأ نب حطم اهباو ) هلو . معن وبأ هاکح
 وه لوآلاو رماع ليقو فوع همساو بقل وهو « ءايخلا داوعأ نم دوع حطسملاو 0 همأو هيبأ نم ىلطالا وبق

 : ةدئاع ةمق ىف احطسم بتاعي ركب وبآ لاق د لاق سابع نبا ثيدح نم كاملا جرخأ دقو « دمتملا

 ىرابلا جف © ۸ جوو سم
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 ¢ مأ ةباز قل رکب وب 1 ۱ ]0 3 نیا والا نيرجابملا نم همآ و وه ناکو

 مأو ا أ تابقأف) .ê ىلع عم نيفص دېش ث نأ نہر نيثالثو و حس ةن دقو نیئالث و مبرآ ة ةن حل طم ةافو تناکو

 مدقم ةياور قو« ما ركب ( ابطر م ق حطم مأ ) ةثلثملاوو ةلمجملاب ( ترف اننأش نم انغرف دقو یی لبق حطسم

 ربا مترا مث م امتجاح ةشئاع تضق نأ لعل ترثع انآ هرهاظ اذهو < 3 ةكوش وأ م ظع ىلع تّدظو اهنا ةشناع نع

 را اهتريخأ امل ان و اهتجاح ةشناع یطقت نأ لبق ترثع انآ ابرق ةيتالا ةورع نب 9 ةءاور ىف نكل « كلذ دعب

 .تردق ام للاوف ١ تلاق قسا نبا ةياور ىف عقو 7 , اريثك الو اليلق ال هنم دوب ال هل تجرخ یذلآ نأك تعجر

 قو « ید ىلع ىدوغ تغجرو « طا املا نم دج تک امر یع بهذف د س وأ نا ةياود قو « یجاح ىضتأ نأ

 ىأ < اننأش نم انغرف دقو » اطوق یعم ناب ام حمج و + یم ناک ام صاقتو یا ىتذخأف م رع نبأ ثيدح

 اهدعب اضيأ ابحتفب و ةلمهملا نيعلا رسكو ةانثملا حتفب ۳ ,م سمت تلاقف ) و . ةجاحلا ءاضقال , ريسملا نأش نم
 تلف ) هلوق ٠ دابجلا ىف اضيأ اهحرش 0 دقو « لاوقآ ءدمب وأ رشلا همزلو كله وأ همجول بك ىأ ةلم ٣ نیس
 سعت لوقت كلذ لك تارم ثالث تربع امنأ ةو ,ع نب ماشه ةباور ىف (اردب دوش الجر نييسلأ « تاق ام ساب اه

 دنعو « كيف الإ هبسأ ام هللاو د تلاقف ةئلاثلا ىف امت رهن اأو « كنا نیبسنآ مأ ىأ اه لوقت ةثثاع نأو «حطسم
 تاقف » صاقو نب ةمقلع نع بطاح نا ةياود فو « نيل رال! ترجاپلا نم وهو كنب! نيبستأ تلقف » ىتاربطلا

 ىذلا ىنع بهذف رباب یدل اہالع ۳۳ نیت تلعفف ؟ هلي هللا لوسر بحاص وهو كنبال اذه نياوقتأ

 ىلإ لصوت ادمع اذه حطسم مأ لوق نوک نأ لمتح : ةرج 0 نب دم وبأ لاق « اًديش هند دجأ ام ینح هل تجرخ

 انع اهتافغ نم ةشئاع ظقيقستل اهناسل ىلع هللا هارجأ اقافتا نوكي نأ لمتحو « ةلفاغ یهو امف ليق اع ةشئاع رابخ]

 ةتككالاو « ديعبلا ةلزبه لرلي ثيح بيرقأل لمعتسي دقو ديعبلل ءادن فرح ىأ ( هاتنه ىأ تلاق ) هلوق ۰ اف لیق
 هاتنهو « ديعبلا باطخ اهتبطافن حطسم بس اهراكنإل امف ليق اسمع ةلفخلا ىلإ ةدئاع تيس حطسم مأ نأ انه هيف
 « ىبلب ليقوة ارا ليقو هذه ىأ م ته دقو ةنك اس ءاه هرخآو هانثم اهدعب حتفت دقو نونلا نوکسو ءاهلا حتفب

 بطوخ اذاو  ةرکن لک نع 7 یهو ءادنلاب صتخت ةظفالا هذهو . سانلا دماک« ةفرعملا ةلق لا اهتبسن اتاك

 تلاق ) هلق . یرهزالا هركأأو هيف نونلا دیدشت مهضعب کحو « هانهاب لاقیف نونلا عبشت دقو « ةنهاي ليق ركذملا
 انالفو انالفو احطسسم نا د امفو « سانلا لوقب اع ةلفاذا كن اش تلاقف د سيوأ ىبأ اور ىف ( لاق امو تلق

 دشا د ةشلاع نغ مدقم ةلاور قو . هب گن وم» ناوفص نعو كذع نوثدحتي يآ نب ۳ درع تبب ىف نومهتج

 یآ ةر فاقو نونب یهو « ثيدحلا ىل ترقثف د ةت الا ةورع نب ماعد ةيأور قو « تانمولا تالفاغلا نم كنا

 روصتم نب ديعس دنع ( ىضرم ىلع اض رم تددزاف ) هلوق . هينةلعأ ىأ هغيفض فاو ةد>وع معا و « هتحرش

 ىلا امتذخأف « سانلا هيف ضاع امب اهتريخأف ء هاو ال : تلاق ؟ لاق ام نیردت امو : تلاقف د اص یآ لسم نم

 ابيلق ىفآ نأ تممه ةب اوملكت ام ىنغلب ال د تلاق ةشئاع نع ةكيلم یا نبا نع بوبا نع حی دانساب ىتاربطلا دنعو
 ةءاود ىف ( هلع للا لور ىلع لخدو ىتيب ىلا تعجر الف ر هلوق . اضيأ ةناوع وأ هجرخأو «هيف یسفن حرطأف

 هو ۰ ليخدف هيف تبرقتسا ىيب تاخد الف : هر دقت افذح مالکساا ىف نأ ىلوآلاو ةدئاز ءافلا ليف « لخدف » رمعم



 ىعم لسداف « ىلأ تيب ىلا ینلسرآ تلقف » ةقاعملا ةورع نب ماشه ةاور ىف ( «یوبآ قآ نأ یل نذأتأ تلقف )

 ثدحتيام هاتمأ اي یال تلقف ) هو. مالغلا اذه مسا ىلع فقأ مو . ماصتعالا ىف الوصوم هوحن ىنأيسو « مالغلا
 (ةثيضو) هلوق .نأشلا كيلع نفخ ةينباي تلاقف : ةورع نب ماشه ةباور ىف ( كيلع ىوه ةينباو : تلاق ؟ سانا

 ةوظحلا نم ةمجعم مث ةلمبع « ةيظح » ناهام نبا ةياور نم لسم دنعو ۰ ةليمج ةنسح ىأ ةءاضولا نم ةميظع نزوب

 رگارض تاجوزلل لیقو ة ةرض عمج ( رثارض ) هل . « ءانس> ةأرما تناك ام د. ماشه ةيا ور ىفو « ةلزثملا ةعيفد ىأ
 « نرثك » ىنييمثكلا ةياود ىف ( اهلع نرثكأ ) هلوق ۰ ةريفلاب یرخالا نم ررضلا اه لص ةدحاو لكنأل
 . ةياور قو ؛كلذ وح امل اولاق الإ هنأرما لجر بحأ ابلقل ١ بطاح نبا ةياود ىفو ؛ امیع ىف لوقلا ىأ ديدشتلاب

 یسلع !مئاف , هيلع دی الام اهم رت ىف اپات نسحو اممأ ةنطف نم مالكلا اذه قو« امف ليقو اهئدسح الإ » ماشه

 تجيدأو ؛ هل عقب اف هريغب ىسأتي ءرلا نال « كلذب درفنت مل اهنأب اممالعاب مالا اهيلع تن وپف املع مظعي كلذ نأ

 نم هيف ام عم « هب فصو نأ ةأرملا بجعي ام كلذو , ةوظحلاو لامبا ىف ةقئاف اهتأ نم اهرطاخ هب 0 ام كلذ ىف

 « شحج تنب بنیز اهتخآ ةرض ةشئاع نوک كلذ ىلع امل لماحلا نأو « شحچ تنب ةنح نم عقو ام ىلا ةراشالا

 « رثارضلا نأش تركذ لب اهنيعب اهتصق دصقت مل اهنأل لصتم اهماع نر أ الإ اطوق ىف ءانثتسالا نأ اذه نم فرعو

 نهنم وه نم كلذ مدعي مل نکل رئارضلا نم ردصإ ۱۶ ءىش ابقح ىف نهم ردصي 1 نك نو نبناف یه اهرئارض امأو

 تصعخا اماو « تانم ؤملا تارمأ ةسيقب عنم اک ةشناع ىف لوقلا نم ابعنم اهتخإ عدو نال ةنمح نم عقو ا لیبسب

 داز ؟ ( اذهب شانلا ثدحن دقل وأ « هللا ناحبس : تلقف) هلوق ٠ ةلزلا ىف ةشئاع یهاضت تناك ىلا ابنال ركذلاب بنيذ

 هب لع دقو : تلقف » ماشه ةياور قو . « معن : تلاق ؟ رس هللا لوسر غلب و :ىرهزلا نع رمعم قيرط نم یرباملا
 هللا رفغ یال تلقف » سا نا ةياور قو . ها دوسد معن : تلاق ؟ هللا لوسرو تلق . معن : : تلاق ؟ ىبأ

 اتیقتا امآ : تلقق ىوبأ ىلا تمجرو  ةمقلع نع بطاح نبا ةياور و . « ىل نيركذت الو اذه سان ثدحتب « كل
 عمسق 2 تیکیف تربءتساف » ةورع نب ماشه اور ى قو الت مو اذهب سالا ثدو#» , ىمحر اهتاصو امو : ىف هللا

 هانيع تضافف . اهئأش نم ركذ ىتلا اغلب : تلاقف ؟ انش ام : یال لاقف أرقي تيبلا قوف وهو یتوص ركب وبأ
 نکت مل :ىأ تلاقف » ىاربطلا دنع رمغم ةيارر فو «تعجرف ؛ كتيب ىلا تمجد الإ ةيذباي كيلع تمسقأ : لاقف
 نم ةبجعتم هللاب تئاغتسا ( هللا ناحبس تلقف ) هلوق ٠ « ةينب اي یتکسا : لاق مث ةعاس کبت تیک أف اھ ليق ام تملع

 هلوق ٠ حقی ال ىأ ةزم* اهدءب فاقلاب (عمد ىل أقر «ال) هلوق ٠ اهدنع ةقفحما اتءارب عم اهقح ىف كلذ لدم عوقو

 ايشغم ترفن » یزاغلا ق ىضم اک نامور مآ نع قورسم ةياور ىف عقوو « رپسلل ةراتسا ( مونب لحتک الو)
 تقلأف و ةشئاع نع دوسالا ةياور نو « اهتیطفف !مايث املع تحرطف ؛ ضفانب ىح اهیاعو الإ تفافتسا اف « اهلع

 نكل « حطسم مأ نم ربلا ابغاب ةشناع نأ ىلع ةعمتج كفإلا ثيدح قرط : (هیبنت) . « تيبلا ف بوث لكىأ "ىلع

 تلاقف راصنألا نم اما انيلع تيلو ذإ ةثئاعو انأ ةدعاق ان انيب , هظفل و كلذ فل اعام نامور مآ ثيدح ىف عقو

 اذه « اذکو اذكى لاق ؟ كلذ امو تلاق . ثيدحلا ثدح نمو ىنبا : تلاق ؟ كاذ امو تلقف ء لعفو نالفب هللا لمف
 5 اهتريخأف ؟ ثيدح ىأ : ةثثاع تلاقف « ثيدتلا ى هنإ : تلاف ١ فسوب ةصقف هظفل و « ىزاغملا ف فنصملا ظفل

 عملا قيرطو « اهيلع ايشغم ترفن . ممن تلاق ؟ لس هللا لوسرو : تلاق . ممآ تلاق ؟ ركب وبأ هعمسف : تلاق
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 اکالحب سالاب اپمآ اهتريخأف اهنم ربا نقیتسقل امآ تيبل تبهذ مث . حطسم مأ نم الوأ كلذ تعمس انآ امهنب
 اهدنع ىوقف اهمأ ةرضح كلذ لث اهتريخأف ةيراصنالا اماع تلخد مث كلذ هيشأ امو كيلع ىتوه اطوق نم یضم
 الف « اماغ لبسأ نوکیل كلذ امم ان وكي ال نأ اهنم ايجرت ؟ ابجوزو اهوپآ هم له تاأسف « كلذ عوفوب عطقلا

 لوسر اعدف ) هلو ۰ اهدلو مسا ىلع الو ةيراصنالا ةأرملا هذه ما ىلع فقآ لو . اماع ىشغ هامعس امهنإ ام تلات

 اذه تبقع مث اذهب ةليللا كلت اهءاكب تبقع ابن ةصقلاب تدع ام دمب عفو لاؤسلا نأ هرماظ اذه ( ىلع ها
 ةياور لوأ ىف ناف « سأآلاب ةشئاع عن نأ لبق اعقو ةبطخلاو لاؤسلا نأب رمش ةورع ن ماده ةياورو « ةيطخلاب

 ةصق ركذف « ايطخ مع هللا لوسد ماق هب تللع امو رکذ ىذلا ىأش نم ركذ ان » ةشئاع نع هيبأ نع ماشه

 لبق لَ هللا لوسر ناكو : هريدقت فوذحم ءىش ىلع ةفطاع « اعدف د لوق ىف ءافلا نأب عملا نكميو ؛ ةينالا ةبطخلا

 نأ دارآ اذإ ناكو و ربع نبا ثيدح ىف (ديز نب ةماسأو بلاط ىنأ نب ىلع ) هلق . ىلع اعدف ليق ام خمس دق كلذ
 هنأ یناربطلا دنع سابع نبا نع یب رعلا نسحلا ةياور ىف عفو نكل «ةماساو ايلع دعي مل هلهأ سآ ىف ادحأ ريشتسإ
 ىف ناکه ناو رييغت « تباث نا د هلوق ف نظأو ‹ ارمآ اهبؤ كل ثدح هللا لملف ابعد لاقف تب اث نب ديز راشتسا قلي
 هنأ ىأيسو ديذ نب ةماسأ ةدلاو یه نميأ مأو « اهتأربف نأ ما لأس هنأ یدقاولا ةبارر ىفو « ةثراح نبا » لصالا
 ًأطبتسا یا بصللابو « هلوزن ثيل لاط ىأ عفرلاب ( ىحولا تباتسا نيح ) هلوق . اضيأ شحج تنب بنيز لأس

 ةفاضاب حيرصتلا اهنهاركلا هلهأ قارف اهلوق ىلا قارف ىف اهلوق نع تلدع ( هلهأ قارف ىف ) هلوق ٠ هلوذن كلي ىنلا
 كسمأ یا بصنلا زاجل ةياورلا هذه عقن لولو « كلها م, رمعم ةياور ىف ناف عفرلاب ( كلهآ ) هلق . اهلا قارفلا

 ىنلا ىأر ىلا مالا لكوو ةروشلا نم امريتم كلذ لاق نوكي نأ لمتحيو « كب ةقئاللا ةفيفعلا ىأ كلهأ م هانممو
 لاق « عاش ةجورلا ىلع لهآلا قالطاو « اريخ الإ لمن الو » لاقف هدنع ام زيخأ ىح كاذب فتکی مل مث « هيي
 روكذملا فصولاب جاوزالا ممم ىلإ ةراشإ ,كلهأ مد لاق ثيح حنا ةغيصبإ اهركذو الهأ الع قلطأ : نيتلا نا

 هللا قيضي مل هللا لوسراي : لاقف بلاط ىبَأ نب ىلع امأو ) هلق . اهميظعت ةدارال عمج نوكي نأ لمت<و . یهتنا
 ركذملا هيف كرتشي ليعف ظفا نأ عم « سنجلا دارأ هن أك ريكذتلا ةغيصب عيمجلل اذک ( يشك اهاوس ءاسفلاو « كياع

 ینلا مالکلا اذمو « اهريغ حکناو ابقلط « باطأو كل هللا لحا دق  ىدقاولا ةياور فو . اممجو ادارفا ثنؤملاو

 دیدش رم ناكو « ليق یذلا لوقلا بیسب مغلاو قلقلا نم هدنع ىأر ال هلي ینلا بناج حیجرت هيلع هلح “ىلع هلاق

 هزم دافثسیو « اهتعجر نكميف اهتءارب ققحتب نأ ىلإ اهدسب قلقلا نم هدنع ام نکس ابقراف اذإ هنأ ىلع ىأرف « ةريفلا

 دقتعاو مینا قح ىف ةحلصملا وه كلذ نأ ىلع یار : ىوونلا لاتو . امهدشأ باهذل نيررضلا فخأ باکترا

 مل: ةرمج بأ نب دم وبأ خیشلا لاقو . مقلب هرطاخ ةحار ةدارال ةحيصنلا ىف هدیمج لذبف « هجاعزلا نم یار ال كلذ

 ىنلا رظأ ىلإ كلذ ىف مالا ضوفف « كقدصت ةيراجلا لسو » هلوقب كلذ بقع هال اهقارفب ةراشالاب ىلع مزح

 علطت نأ ىلإ مالا ةقيقح نع ثحياف كلذ فالخ تدرأ ناو ؛ اهقرافق ةحارلا ليجعت تدرأ نإ : لاق ةنأكف « ملل
 ىف ةلعلاو . ةضحلا ةءارلا الإ ةشئاع نم لعت مل یهو « هتيلع ا الإ هرب ال ةريرب نأ ققحتي ناك هنال . اهتءارب ىلع

 هلاصتا دادزاو لب , هقرافي ۸ مث هرغص لاح نم هابر هن  دلوناک هدنع ناك ايلع نأ ةرواشلاب ةماسأو ىلع صاصتخا

 لهآ ناكو ؛ هريغ نم رنک أ هلاوحأ ىلع هعالطا دیزل هلهأب قلعتي ايف ةرواشلاب اصوصخم ناك كاذلف ةمطاف ج وزب
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 دیزعو ةمزالملا لوط ىف لمکو پف ةماسأ امأو . رمعو ركب ىبأكةءاحصلا رباك ةماعلا رومألاب قلعت ابف هتروشم
 فتاك هن وکل همأو هيبأ نود هصخو ۽ هب هللا لوسر بح هنأ هيلع نوقلطب اوناككلذلو « ةبحلا و صاصتخالا

 ىلع ةأرج شك | هنالو « هديغل سيل ام نهذلا ءافص نم باشل نأ كلذو . هنم نسأ ىلع ناك ناو « لمك اباش

 ةرات لئاقلل ةياعر هل روظي ام ضعب ىنخأ ام رف ةبقاعلا بسحم ابلاغ نسلا رأل « نسلا نم هل روظي ام باوجلا

 نم مالكلا اذه ببسي عقو : ( هبینت ) . امهريغ راشتسا هنأ رابخاالا ضعب ىف درو ام عم « ىرخأ هنع لووسلاو

 نب ةلس ىنأو نمحرلا دبع نب ركب ىبأ نع یرهزلا ةباور نم مدقت اک اهتأش ىف ةءاسالا ىلإ هايإ ةشئاع ةبسن ىلع

 ىلع رذع حضو دقو « هتداعا نع ىنغأف كلذ نم كلملا دع نب دیلولا هب عجار امو ىزاغملا ىف ةثئاع نع نمحرلا دبع

 نوكت نأ یصف « اهلسف اهمداخ ةر رب ىلإ لسرأ د ةشئاع نع مسقم ةياور ىف (كندصت ةيراجلا لسو) هلوِق . كلذ ىف
 ىف اهطبض مدقت ءارلا رسكو ةدحوملا حتفب ( ةريزب لم هللا لوسر اعدف ) هوب . « اهرمأ نم ءىش ىلع تعلطا دق

 “یش نع كلئاس ىناف : لاق . مسن تلاق ؟ هللا لوسر ینآ نيدبشتأ اهل لاقف ةريرب ىلإ لسرأف » مسقم ةياور ىف « قتعلا

 نآل < مو انه اهتيمست نإ ليق دقو . « ال تلاق ؟ هنيهركتام ةثئاع نم تبار له : لاق . معن یااق . هئيمتكت الف

 : سايعلل مب ىنلا لاقف ؛ کیپ ابجوز ناک ابسفن تراتخاف تریخ امل اهنأ أيس اک , کم حتف دعب تناك اهتصق

 مدع تناك ةرارب نركن نأب باومجلا نکعو ۰ ق'أيسو : ثردحلا ؟ ةر ر ثيغم بح نم بجعل هلأ سابعاب

 هذه مسا نأ وأ « ةدم كلذ دعب ناكف كلذ ريغو اهتبناكم ىف ابعم اهتسق امآو . اهلاوم قر ىف یهو ةشئاع
 هتكردتسا اف یثکرزلا ردبلا مزجو « رييختلا اه عفو ىلا ةريدب مسا قفاو كفالا ةصق ىف ةروكحذملا ةيراجلا

 نم هذخأو « یرخآ ةيراج اهئأو ةاورلا ضعإ نم ةجردم ةريرب ةيراجلا هذه ةيمست نأ ةباحصلا ىلع ةشئاع

 الو« حتفلا دعب ةريرب ترتشا اع] ةشئاع ناف « ةاورلا ضعب نم مو ةريربب اهم يمس : لاق هناف ىلبنحلا قلا نبا

 هنأ « كفدصت ةيراجلا لسو » ىلع لوق نأ ىوارلا نظف « اهسفن تراتخاف تريخ تقتعو اهئارش بقع اهتبتاك

 ةشئاع مدخن تناك اهنأب هريغ باجأ دقو : تاق . قاذحلا الا هل هبنتي ال ضماغ عون اذهو : لاق , طلقف ةريرب
 . ظافحلا طيلغتو جاردالا ىوعد نم ىلرأ اذهو « ةبتاکسلا ىف امتصق عوقو لبق اهلاوم قد ىف ىهو ةرجالاب

 قدصا : لاقف هباحصأ ضعب اهرهتئاف ١ ةورع نب ماشه ةياور ىف ( كببرب ءىش نم تيأد له < ةربرب ىأ ) هلوق

 ف اهدعوتو ىلع الأسف < ةيراجلاب كنأش : ىلعل لاق للي ىنلا نا , سيوأ ىنأ ةياور فو « م هللا لوسر

 ىلع اهلا ماقف » قحجس] نبا ةياور فو «اءوس ةشئاع ىلع تسلع ام هقاو : تلاقف اهاسو اہ رض مث « ريخ الإ هريخت

 طقسأ لاقي « هب اهل اوطةسأ ىتح » ماشه ةياور ىف عقوو « كم هقا لوسد قدصا : لوقي اديدش ابرض اه.رضف

 نأ ضايع کحو . هب اوما ىذلا لجرلا وأ ثيدحلل هب هلوق ىف ريمضلاو . طفاس مالكب ىتأ اذإ لوقلا ف لجرلا

 فيحصت وهو : لاق ؛ ءاحلا دعب فلأ ةدابزو ةحوتفم ةانثم « اهتاهل اوطقسأ ىح د لسم ىف ناهام نبا ةياور ىف

 نب دامح ةياور ىفو « حلا هللا ناحبس : تلاقف تملک اهنأ عقاولاو « مالكلا حطتست مل اهتاه اوطقسأ ول منا

 ناحیس : تأاق تنطف ايلف ؟ همعف : تلات . كلأسأ اذه نع تسل : لاقف د ىاريطلا دنع ةورع 34 ماشه نع ةملس

 لاقو . تبجعت اذملف « ىمآلاب اهل اوحرص ىح هب اهل اوطةسأ یح ةياورلا ىف هلوقب دارلا نأ ىلع لدي اذهو « هللا

 ةياور ىف عقوو . لوقلا نم طقسب !مءاطخ ىف !وءاج ليقو « ماللاب امل اوحرص ىأ هب امل !وطقسآ : ئزوجلا نبا
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 : مطوق نم ن وكب نآ لمتح :لاطب نبا لاقو « هلاق نم ىلع كلذ بيعف : ةورع لاق د ةماسأ ىنأ قبرط نم ىراطلا
 هوحرشو ثيدحلا اهل اوركذ هازمف : لاق « ىل ناقو ثيدحلا نطقاس نه اذا » رعاشلا لاق ؛ هتلع اذا را ىلا طقس
 ةيلغ نم تركذ ام ام ةف هريغ نم امآ و الصأ ایش هنع نولأست أع امف تيأر م ىأ ( اسآ املع تأر نا ( هلو

 ةيراج ابن ىوس ) هل . هییعآ ىأ ةلمیم داصو ةمجمم نيذب ( هصمغأ ) هلو . ادب ةبوطرو اهنس رغصل مونلا
 نأ اهرمآو ین نيأ تنك ینآ الإ اماع بيعأ تنكام » قحا نا ةياود ىف ( ابادآ نی نع مانت نسلا ةثيدح
 هذه ىظفحا : تقف ى £ تاک ىنأ الإ اهدنع كنك لو اهتم تيار امو مسقم ةياور قو « هنع مانتف هظفح

 ىح » بالا ةياور ىف هلوقب دارلا رسفي وهو « مناك اف ةاشاا تءا , تاغغف « اهزنخال اران سوق ىح ةئيجعلا
 توببلا فا أيام لک ىه ليقو ؛يعرملا ىلا جرختالو تیبا فا ات ىنلا ةأشلا : مج مث ةا مہم لاد یهو« نجادلا لآ
 « بيعلا ین ىف ةغلابلا هب داري ىذلا عيدبلا ءانثتسالا نم اذه : ة.شاحلا ىف ريملا نبا لاق . اريط وأ ةاش اقلطم
 اغوت ىف اذكو . تائمؤملا تالفاذلا نم نوکست نا ىلإ برقأو هب تيمر ىذلا لثم نم اھ دعب أ امن نع اهتافغف

 بهذلا نم غئاصلا للمي ال اک ىأ « رمحالا بهذلا ىلع خئاصلا معي ام الإ اتم تبع ام » ةورع نب ماشه ةياود ىف
 ةمقلع نع بطاح نأ ةياور قو . بيعلا نم ص واحلا الز ام را ال انأ كلذک.ف بيعلا نم صواخلا الإ رحألا
 : تلاق . هللا كنربخيل سانلا لاق أم تمنص تناك نأل و « بهذلا نم بيطأ ةشئاعل هللاو : ةيش | ةيراجلا تلاقف و
 ام ةربر نم حج نيح جرخ مث ١ سيرأ ىلأ ةياور ىف ( لِي هللا لوسر ماقف ) لؤ ۰ هاهم نم سالا بجعف
 « دعب امأ : لاق مث هلهأ وه امي هيلع ىنثار هللا دحو :هشتف ابيطخ انيف مات د ةورع نب ماش ةياود قو « تلاق
 مس امأ : بويأ ىنآل تااق ةيراصت الا ب وأ مأ تناکو : مقف ةلرق لبق اذه یرهزلا نع ىناسارخلا ءاطع دازو
 . « ميظع ناتہپ اذه كناحبس « اذج ماکتن نأ انل نوكي ام : لاقف « كمالا لهأ لوةب هتئدغ ؟ سانلا ثدحتي ام
 هلوق دعب همفو ةرصتخم كفالا ةصق ىف ةورع نب ماشه نع اركز نآ نب یک قيرط نم ماصتعالا ىف یأیسو : تلق

 ةياور نم هتفرعم دافتسیف « كناحبس « اذوب ماکتن نأ انل نوكي ام : راصت لا نم لجد لاقو « مالفل اممم لسراو
 . ةيآلا « كناحبس « اذهب ماکستن نأ انل لع ام : ةماسا لاق » لاق رمع نبا ثيدح نم یرطلا یورو . هذه ءاطع
 . كلذ لاق نم ذاعم نب دعس نأ ريبج نب ديعس لسم و . دراوتلا ىلع لمح تبث ناف ؛ یرجاپم ةماسأ نکا
 : بوأ مأ هل تلاق بويأ ابأ نأ راجنلا یب لاجر ضءإ نع ىنأ ینئدح و نخل نا قيرط نم اضرأ یرطا یورو
 ءهللاو ال ؛ تلاق ؟ بوآ مأاي كلذ ةلعاف تنك أ « بذکلا كلذو « لب : لاق ؟ ةشئاع ىف سانلا لوقي امعمست اأ
 ىبأ ىلوم حلفأ قيرط نم کاحللو . « ةيآلا (هومتعم ذا الولإل نآرقلا لزنف : تلاق « كنم ريخ هقاو ةشناعف : لاق
 هلو . هوحن ركذف « بعكنب ىبأل ليفطلا ما تلاق » لاق ىرخأ قیرط نم هلو « هوحن پوبآ ی نع بوآ
 نم هانعم ن وکب نآ لمتح : باطلا لاق , هفص» ىأ تم هرذعي نم بلط ىأ ) فأ نب هللا دمع نم رذءتساف (

 یوونلا حجرو ؟ هتم ردص ام ءوس ىلع هتيقاع اذإ ىرذعإ موقي نمو « هوركسملا نم هب لهأ یر اف هرذعإ موم
 ىذلاك وهو ؟ هنم ىل متنی نم دارملا : ليقو ٠ رصانلا ز زا و قرص نم یرذءب نم یعم : لوقو . ىناثلا اذه

 اوريشأ » ةورع نب ماشه ةياور ىف ( ىتيب لهأ ىف ءاذأ ىنغلب ) هژق ٠ هنم كرذعأ انأ : دعس لوق هديؤيو « هلبق
 ليصألا ةياور ىف نأ ضايغ ىكحو « ةمومضملا نونلاو ةفيفخلا ةدحوملا حتفپ وهو « لهآ اونبأ سانأ ىف "لع



€١ {Vo0* ثيدحلا : 

 نا لاقو ٠ ةمهتلا نيتحتفب نبآلا نآل دمتعملا وهو « یلهآ اوما وأ ىلهأ اوباعانممو ؛ ةغأ یهو ةدحوملا لي دب
 یحو « مرا هيف نيؤتال » » علم هساج ركذ ىف لئاملا ق ىذلا ثيدلاهنمو + حيبقلاب لهأ !ومر دارملا : ىزوجلا

 ديدشلا موللا وه بين أ: || نال فيحصت وهو لاق ۰ ةدحوملا ىلع ةلءةثلا نونلا مدقتب سودرع ةياور ىف نأ ضايع

 اوعنصي مل مو هوعنص مهتأ اومعز ايف مولا دشأ ممومال دارملا ناب هجوم دقو : یوونلا لاق . یا ءانه هل یعمالو

 ةياور ىفو ربشأ فيفختلا : ىوونلا لاق . دمتعلا وه لوالاو « لام لا ةروص نم دسب هنكل « كلذ نم ًائيش

 ىف عمجيو 6 لهآ ف یبذوب نميف قرذءي نم ١ بطاح نا ةياور قو « لهأ ىف فوذوب سانأ لاب ام ١ قا نا

 ءوس نم مماع تدلع ام » هيف دازو « لهأ نوپسب موق ىفد ةروكذملا یناسفلا ةياور ىف عقوو « ییذژپ نم هناي
 ناوفص ناکو » هتياور ف سيوأ وبأ دازو ءاحلاص » هتياور ىف یببطلا داز ( الجر اوركذ دقلو ) هلق . ءطق

 : لوقي وهو فیسلاپ ةبرض هب رضف نأمل دمق لطعلا نبا

 رعاشإ تسأل تشچوه اذإ مالغ ین اف یم فلا بابذ قات

 نب دمس مان ) هلوق ٠ هل امهوف نأو فص ةبرض ناسح نم 9 ىنلا بهوتساف « نأوفص رفف « ناسح حاصف

 ماقف » ناسيك نب اص امد ىف عقوو « ىرهزلا نا رثكأو رمعم ةياوز قو اذه !ذك ( ىراصنالا ذاعم

 ىف عقو امل ذاعم نب دعبس هنأ نبع دقو « هی ١ مو « دعس ماقق د حیلف ةءا ور قو < لبشالا دبع ىب و رپ

 عض وه قو « ذأعم نب دعس ماقف د انعام ةخسن ىف عقو : : ىلحلا بطقاا انخويش خيش لوق امأو . هريغو بابا ةياور

 ةعامج لوشألا دمع ىب ىف ناف « ذاعم نب دعس ريغ رب أ نركب نأ لمتحیف « رسالا دبع یب وغأ دعب ماقف هر

 « دج أ وعيب نيذلا ةظبرق ابا ےس ىلع ناكو اردب دهش لهشالا لي ز نب لهدم مهتم ؛ اد منم لک یمسب ةباحصلا نم

 . كفالا ةصق ىف ملكتملا وه نوكي نأ لمتحف لاق ؛ هتاف و ضيم ىف قلاب ینلا ةبطخ ىف اهن 7 دايخأ ةدع فر

 دودم هزوج ىذلاو , ةدقلا هذه ىف ذاعم نب دعسرکذ ىف لاکشالانم ,ريغو ضايع هاك> ام كلذ ىلع هلو : تلق

 ىف : ضایع لاف « هنع باوجلا نم رسيت امو ضايع مالک ركذأف « ةثلاثلا ةبا ورلا هذه ىف ذاعم نب دعس حرصتلاب

 ىف ناك كفإلا نأ كلذو « انخویش ضعب هيلع انهنو هيلع سانلا ماكتب مل لاکش) ثيدحلا اذه ىف ذاعم نب دعس یکذ
 ىح هاقبأف هللا اعدف قدنحلاب امد ىلا ةيمرلا نم تام ذاعم نب دعسو ؛ نإ نبا ركذ اف تس ةنس تناكو عيسي راا

 ناك كلذ نأ یدتاولا معز ام ال عیمبا دنع عبدأ ة ةنس كلذ ناكو < نم تاف هحرج رجفنا 2 * ةظب رق یب ىف عج

 هرک ذی ملاذفو « هريغ هنأ هبشالاو «ةصقلا هذه ىف ذاعم نب دعس رکذ حصي الف ر دقت لک ىلعو : لاق : سمخ ةئس

 ضعب ىل لاقو : لاق « ةدابغ نب دعس نيبو ريضحح نب ا نيب اینا و الوأ ةمجارأا لمجو ؛ هتياور ىف قع نبا

 کح دقو ٠ ید ةوزغ خيرات ىف فالسخالا ىلع ءاي عیسی رلا ىف ادوجوه دعس نوکب ن أ حصي : : انخویش

 عيسي را نوكت ذأ ن حصيف ۰ عب دأ ةنس تناك قد: كإذكو « عبرأ ة نم تناك ام a ةبقع ن ینوم نع ىراخبلا

 ماقتسا ةدحاو ةنس نم اناک ناف « 97 ىف تناك قدنخلا نأو نابعش ىف تناك عیسیرلا نأب مزج قحا نا نال البق

 یف حيحصلا نأ ىزاغملا ىف ائمدق دقو . . یهنا ذاعم نب دعس اهدرش نأ عفت الث قديما لبق. .حیسپ ىلا ن وکتت نأ

 ۱ معن 0 ملف ق قيس عیدآ ة هرم اهنأ نم ىراخملا هع هل: ىذلا نأو سم ةزس تناك عيسي را نأ ة ةيقع نب یسوم نع لةنلا

 عیسیراا نأب مزج نمو . روكذملا باوجلا حصيف قع نبال الخ سم ةنس ىف تناكاضيأ قدنخلا نأ حجارلاو



 ريسفتلا باتك - 1۷۲ ٥

 ةوزغ ىف میعم ناک هنآ ركذ ربع نبا نأ كلذو ۰ الصأ هل اوضرعتي مل ءىش اذه ,لع ركعي نکل « یربطلا سم ةنس

 لف دحأ موب ىف ضرع هنأ اضيأ نيحيحصلا ىف تيثو « یزاغلا یف هثيدح نم مدقت اک عيسي رلا وهو قاطصملا ىب

 نوكت نأ مزل عیسی رمل دوش هنأ تبث دقو قدنخلا هدهاشم لوأ ناك اذاف « هزاجأف قدنلا ىف ضرعو می ىنلا هزج

 ىب ةوزغ ىف مبعم ناكر مع نا نوک نم مزلبال هنأب باوجلا نكمب و « لاکشالا دوعيف قدنحلا دعب عیسبراا
 هب اصل ءاملا حنم ناك هنأ رباج نع تبث اک لاتقلا رشابب مو هاب بحنوكي دقف . لاتفا یف زیجآ نوک نأ قاطصملا

 عيسي رملا لبق قدنلا نأ ىلع ءانب رخآ اباوج لاكشالا لص ىف قمیلا كلس دقو . قافت اب اردب دمشپ م وهو ردب مو

 كلذ دعب رجفنا مث انامز رخأت لب ةظيرق ىب نم غارفلا بقع رجفني مل ذاعم نإ دعس حرج نوكي نأ زوج : لاقف

 بيحب نأ هل امنام كلذ سيلو « هضرمل عیسبراا ةوزغ دپشب مل هلعل و « كلذ ءانثآ ىف كفالا ةصق ىف هتعجارم نوکتو

 ىردأ اف روكذملا لاكشالا ىلع اوماکتب مل اومدقت نيذلا نأ ضايع ىوعد امأو , ةباجأ ام كفالا ةصق ىف يلي ىنلا
 ثيدحلل قدنخلا لبق عيسي رملا نوكت نأ والا : لاقف ىضاقلا ليعامسإ ءامدقلا نم هل ض رعت دقف « مانع نيذلا نم

 : لاقف ربلا دبع نا هل ضرعلو < عیسی راا لبق قدنا نأ هداقتعال مزح نبا ةلكفتساو ‹ ةشئاع نع حبحصلا

 دیسآ ةدابع نب دعس عجار امو « أطخو مهو ةدابع نبدمس كفإلا ةصق ىف عجار ذاعم نب دعس نأ ىور نم ةاور

 نوفلتخ ال ةظي رق ىنب ةوزغ نم مبفرصنم ىف تام ذاعم نب دعس ناف حیحصلا وهو « قحا نبا هركذ اک ريضح نا

 ذاعم نبا ركذ نأ ىلع ةاورلا قفتا : لاقف ةيداع ىلع ىنرملا نبا غلاب و . اهرضح الو عیسیرلا كردي ملف « كلذ ىف

 كرذعأ هللاو انأ » لاقف حیلف ةياور ىف ( هنم كرذعآ ) هلوق . ىطرقلا قالطالا اذه ىلع هعبتو « مو كفإلا ةصق ىف

 .ذاعم نب دعس ةليبق یی ( والا نم ناك نا ) هو ٠ أدتبملا فذح ءهنم كرذعأ » رمعم ةءاور ىف عقوو « هنم
 نأب مزج مهديس ناك هنآل كلذ لاق امو < ةانثملا ضب « تب رض » ناسيك نب اص ةءاور ىف ( هقنع انبرض ) هلوق

 تطقس اذهلو « ةينايب ىرخألاو ةيضيعبن ىلوآلا نم ( جرزخلا نم انناوخ] نم ناك ناو ) هلوق . فان مهيف هکح

 دعس ماقف ) هلوَق . كم أ هيف انلعفف هب كانينأ جرج نبا ةياور ىف ( كرما انلعفف انتسآ ) هلوق . حيلف ةباور نم

 تنب تپ اث نب ناسح مأ تناكو جررخلا نم لجد ماقف د ناسيك نب اص ةباور ىف ( جدزخلا ديس وهو ةدابع نا

 نب سيخ نب دلاخ تنب ةعيرفلا اما ناسح ماو . ىهتلا « جرزخلا دیس وهو ةدابع نب دعس وهو هذه: نم هع

 دعس نآل « احل همع تنب تسيل اهنأ ىلا ةراشإ همع تنب هلوق دعب هذن نم هلوقو « ةيلع نب دز نب دو دبع نب ناذول

 لماک یآ ( اح اض الجر كلذ لبق ناكو ) هلق . بقانملا ىف هبسن قايس مدقت دقو « ةبلعت ىف اپعم عمشج ةدابع نا
 نكلو) هلوق ۰ هنيد ىف هيلع صءخي مل كلذ عمو هنم غلب بضغلا نکس احلاص ناكو » ىدقاولا ةياور ىف « حالصلا

 يحب اذكو لسم دنع رمعم ةياور فو , هتبضغأ ىأ يم مثةانثم مث ةلمبم « هتلمتحا د شک ال اذك ( ةيحلا هتلمتحا

 (دعسل لاقف) هلوق ٠ لبجلا ىلع هتل ىأ « یشقولا اهب وصو .اه مث ةانثم مث محب « هتلبتجا  یناربطلا دنع ديعس نا

 .لمعتسال نکل ؛ ابمضب رمعلا وهو ءءاقبلا وه ةلمبملا نيعلا حتفب رمعلا ( هلتقت ال هللا رمعل تبذک ) ذاعم نبا ىأ

 هلتقت ال هلوق رسف ( ')لتقی نأ تببحأ ام كطهر نم ناك ولو « هلق ىلع ردقت الو ) هلق . حتفلاب الإ مسقلا ىف

 رپسفت نموبف « كطهر نم ناك ولو » هلوق امأو « هلة نم هنومنع هموق نأ ىلإ ةراشإ « هلتق ىلع ردقت الو » هلوقب

 انيديأب ىلا تملا خسن ىف سيل « حلا فاطر نم ناك ولو » : قالوب ةمبط شماه ىف (۱)



 ۷۳ 4۷۰۰ ثيدحلا

 نآ مزج ةنأو ىوعدلا هذه ىف بذکلا ىلا هيسنف « هقدع تب رض سوالا نم ناكنإ » كلوق ىف یا « تبذكو هلوق

 هدقتمآ یذلا لب : هل لاق هن کف ءالفالإو هلو هلتقب مآ نإ هطهر ريغ نم ناكنإ هنأ و ‹ اقلطم هطهر نم ناک نإ هلتقب
 ۲ نآ بحت تن اف كطهر ريغ نم هلو« لقي نأ تبيح أم كطهر نم ناک نإ ول هنأو « هب تقطن ۶ سكعلا لع

 ین نآ هلن ال یتبذک هلوق یعم نأ ىدرادلا نع نيتلا نبا لمو < لالا كلت ف هل رهظ م بسع اهو ٠ لتقي

 لماحلا بيسلا یرخالا تاباورلا تذيب دقو « دمج لمح وهو « هلتق ىلع ردقت ال كلذلف كيلا هک لمي ال 2

 نم هنأ تسلع كنأ الإ ةلاقملا هذه تلق ام : ةدابع نب دعس لاةف د نحل نبا ةياود ىنف « لاق ام ىلع ةدابع نب دعسل

 کل ی هللا لوسر ةرصأ كب ام هّناو ذاعم 7 اي : ةدايع نب دم لاقف د بطاح نبا ةاور ىفو « جرزألا

 ثردح قو « تدر أ ام : لعأ هللا : ذاعم نبا لاقف <« ود نم انا لاحت مل ن>|وةيل زها لا ىف نافض اننیب تناك دق

 لاق ام « هقذع تبرض سوالا نم ناك نإ د ذاعم نا لوق : نیلا نبا لاق «ةيلهاجلا لوخد هب تبلط اما درع نا

 لسبق نحاشتلا نم جرزخلاو سوآلا نيب ناك ا جرزفلا ىف كلذ لقب مو « راجنلا ونپ مو هموق س والا نأل كلذ

 نب دعس مون ع نأ قو ةفن ال كح ةدابع نب دعس ملکتف لاق ها محب هضعإ قبو مالسالاب لاز مث * مالسالا

 ةشناع لوق ىنعم اعاو < نآ ن هللا ديع نع لقن اع 8 ةدأبع نب دعس درب مو : لاق . شواآ نم وه و ذاعم

 «:نيوفانملا نع لضان هنأ درت لو یا ةفنأ عم فوقولاب ق واعي ام هنم مدقتي ملىأ« احلا الجر كلذ لبق ناكو د

 ق مه رج و < ةدابع نب دعس طهر نم مث امنو ًاطخ ذاعم نب دعس موق راجنلا ىب نأ ءاوعد نأ الإ لاق اک وهو

 ةدايع نب دعس لوق نأ معزف « اططش بکتراف دیمب لپ وأب نيدعسلا نيب راد ام مهضعب لوأت دقو . ركذ ةصقلا هذه

 انبرض ىجررخلا ىف لقب مل ذاعم نا نأب كلذ ىلع لدتساو <« سوآلا نم ناك نإ ىأ  هلثق ىلع ردقت الو هلتفت الد
 هريغ طهر ارج وب ل ةيمح ناك ول ذإ « هموقا ةيمح كلذ لقي ل ةدايع نا نأ ىلع لدف  ىسوالا ىف كلذ لاق اء و هقنع

 « مالسالا رهظي نم لتقب يب ىنلا نكي لو « مالسالا روظي ناك كفإلا ف ضاخ ىذلا نأ كلذ هلوق ببسو : لاق

 ال ام لقن ال : لاق هن أكف ۰ هلتقب مآ لب ینلا نم ردصي مل اذإ هلآق دارأ اذإ هنم هنومنع هموق ةيقب نأ دارآ و

 ةحيزنم ذئنيح تناك اهنأب « ةيملا هتلمتحا » ةشئاع لوق نع باجأ مع . هب ءافولا ىلع ردقت ال اع دعت الو لعفت

 لوق لمح هنأب یتالا ريضح نب دیسآ لوق نعو « هنم حجرآ نوکر ام ابمهف ىف عقر دقف « سالا نم ابمهد ال رطاخلا
 . كلذ ىلإ ةجاح ريغ نم ف.سعتلا نم هيف ام خم الو . ىا اغئاس ال# هل نآ هیلع قخو هظفل رهاظ ىلع ةدابغ نبا

 « ةنتفلا عرقو دنع كلذب تثدح تناكوأ 2 امإ كلذ نال < دودرم رطاخلا ةدعزنم یهو كلذ تلاق ةئاع نإ هلوقو

 « هيلا ةراشالا تمدق اک نيعباتلا نم هريغو ةورع اهنم كلذ حس ىح لیوط رهد دعب اهب تادح ۱«] اجآ عفا وا و

 ردقت ال » هلوق امأو « لاحملا نئارقب هعرق و دنع كلذ تمیف الأ قلاو ؛ یضقناو لاز جاعرتالا كلذ ناك ذنيحو

 نبا لوق نأ مبف ةدابع نب دعمت ناف سوألا نم نوکی نم قح ى لاق ار هلئقب لقي مل ذامم نب دعض نأ عم < هلتق ىلع
 نب دعس ىناف « هولتق هلتقب هموق ترمأ ناو هانلتق هلتقب انترمآ ىأ كرمأب انتا نإ ىأ « كرمأب انتمآ » ذاعم
 نم هسأيأ هن أكف « هلتةب هموق ريغ رمأي ال و ىتلا نأ هملعل جرزخلا نم ناك نا هلتق ىلع ذاعم نب ا ةدابع

 الو هلتقب لرب ىنلارمأ درب هنأ روكذملا همپف ام كلذ نم مزلي الو « ةشئاع املا تراشآ ىتلا ةيمحا مك كلذو هلق ةرش
 كلذ نأ « قفانم كنا » ةدابع نب دخسل ريضح نب دسآ لوق نع ىرزاملا رذتعا دقو . كلذ نم دحل اشاح < هلن
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 ىذلا قافنلا درب لو « هريغو “يأ نبا نع ةلداجلا نع ةدابع نب دعس رجز ىن ةغلابملاو قنلاو ظیفلا ةمج ىلع هنم حق و

 ثيذحلا اذه دئاوف قامرکذآسو . كلذل هياع راکنالا كرت اء هلي 9 لاق رفکلا ناطبإو ناميالا رابظ] وه

 مدقت ةمجعم مش * a هوأو ۱ هيبأ قو هيف ريغصتالاب ( ريضح نب ا ماقف) هلو . اذه ىف ةدايز هحرش ر ۶ ی

 نا داوم نإ فعدم ۳ اول هرع نبا نكي لو ‹ هطهر نم ىأ (ذاعم ن زب دمس مع نبا وهد) هلو ٠ بق اناا ىف هسا

 امتإ] ؛ سيقلا ”ىرما نب كيتع نب كا نب ريضح نب ديسأو ۰ لرشالا دبع نب ديز نب سيقلا "یرا نب نامعا

 ىأ ( هنلتقنل هللا رمعا تبذک ةدابع ن دعسا لاقف ) هلق ٠ ءاوس هيلا ددعتلا ىف امهو سيقلا ءىرما ىف ناعمتجي

 لداجت قفانم كناف ) هلوق . كلذ نم انعم ىلع ةردق کل تسیل و « كاذب يقرب ىنلا انمآ اذا جرزخلا نم ناک ولو

 عيذص عنصآ ىأ « قفانم كناف » هلوقب دارآ و « هلات ینلا لوقلا نع هرجز ىف ةغل ايم كلذ دسا قاطأ ( نیقفانلا نع

 تبذک » وه هلوقب « هلتقت ال تبذک » ذاعم نب دمسا هلوق لباقو « نیقفاذلا نع لدا د هلوقب هرسفو « نيقفانملا

 ف هلم رهظ 2 سوال ةدولا رمظإ ناك هنأ دارأ ااو رفكملا قا هب در | دیسآ قالطإ : ىرزاملا لاقو . « هنلعمنا

 راکن] كرت ىف ببسلا وه اذه لماو < هريغ' ءافخاو ءیث رابظإ هتقیقح نال قفانلا لاح هيشأف كلذ دض ةصقاا هذه

 ىحلاو ىح ةينثت ةيناتحت مث ةلموع نايحلاو « ةروثلا نم لعافت : ةثلثم مث ةانثم, ( دراثتف ) هلق . هيلع ب ىنلا ینا

 . « هفيس لسف ذاعم نب دعس ماقو » ردع نبا ثيدح ىف عقوو . بضغلا نم ضعب ىلا م :ضعإ ضو ىأ « ةيبقلاك
 موضعإ لاقف : سايع نبا لاق لاق » انه كفالا ةصق ق هتياوز ىف جرج نبا داز ( اولثاقي نأ |ومه ى>) هلوق

 فو ( اوةلكس یح مهضفخم لپ هللا لود لزب ملف ) هلوق . كانه اولتاقتتل ةنيدملا جراخ ىأ «ةرلا ؟دعوم ضعبل

 ىتح مهضفت لزتف » ميلف ةياور قو « توملا أده ىح انه سانلا ىلا هديب "یوی لزب ملف ١ بطاح نا ةياور
 ىاسارخلا ءاطع ةباور ىف عقوو . مهتيكست لكيل اضیآ مهلا لزن مث نا ىلع وهو مهتكس هنأ ىلع لمحو «اوتکس

 حيلف ةياور ىف یهو « تيك-بف ه ىنيمشكلا ةياور ىف و و . « مهب زج » ىرهزلا نع

 تعجر انآ ال « امهتيب نم هب یھ ىذلا ناكملا ىلا آاج امهنأ یا ( ىدنع ىاوب.أ حيضأف ) هلوق . امهريغو لاصو
 دقو ) هلوق ٠ 6 ىوأ یاب E » یربطلا دنع رهعم نع روث نب دمع ةاود ىف عقوو . اهتب ىلا امهدنع نم

 ىلا ةليالاو سانلا عقب ىناا هيف بطخ ىذلا مويلاو را حطسم م مآ اف اهتريخأ ىلا ةليللا ىأ ( ام وو نیتلیل تيكب

 هل . امف اهل عقو امل اهسفن ىلا امهتبسن و ةددشم ءايلا نأكو ءامويو قليل تيكب دقو » حيلف ةياور ىف عقوو . هل
 «نظأ ن ٠>" حيلف ةياور ىف ( یدمک قلاف ءاكبلا نأ ناذظإ ( هلق . 8 ام ابف د ینہ شكلا ةباور فو 0 انيبف)

 « تنذاتساف ةأ ما تءاج اج هريد#ت فذح مالكلا فو هيف اذک ( تنذأتساف) هلق ۰ . كلذ نونظر اوناک عيمجا نأ عمج و

 ( كلذ ىلع نع انييف ) هلوق ۰ امنا ىلع فأ ) راصا الا نم ةأ ما ( هل .« تنذأاتسا ذا » حياف ةياود قو

 لوسر انیلع لغد ) لوق . اص ةياود ل والاول حيلف ةياور یهو « كلذك نحن انيبف د ىن مدكلا ةياود ىف

 دقو علم هللا لوسد ى لد لعد ید الازب لف ىدنع یاوآ حبصأفو ظفاب ةورع ن مام ةياور ف یاس ) 2ك هللأ

 سلج یح مر هللا لوسر ءاج دقو » بطاح نبا ةياود قو « یلامش نعو یتیم نع یا وأ یفنتکا دقو رصعلا لص

 لخد | اتو ىنلا نأو « ضفانلا یا اهب تناك ةلاحلا كلت ىف ةثئاع نا » نامور مأ ثيدح ینو « ىهاجو ريرس ىلع
 تدعقف . مع : تلاق ؟ ثدحت ثيدح ىف هلعلف : لاق « ضفانب ىلا اهتذخأ : تلات ؟ هذه نأشام : لاق كلذک اهدجرف



a ۷٥۰ ثيدحلا 

 نأ لیہسلا ىح ( یناش ىف هيلا یحوب ال ًارپش ثبل دقو « ابابق ليف ام ليق ذنم یدنع ساحب ملو ) لوق . « ةشناع
 یناک ةدملا نأ مزح نآ دنعو ٠ ةياوزلا هذه ىف رسكلا ىغلأف امو نيئالث و ةعبسم تناك ةدملا نآرکذ نيرسفملا ضعب

 دییقتلا امأو « كفإلا ةصق ىف نآرفلا لوزنو ةنيدلا مهمودق نيب تناك ىلا ةدلا اهنأب عمو « دیزآ وأ اموي نيسمخ

 ةؤرع نب ماشه ةياود ىف ( دبشتف ) هلق ۰ بلا اهغلب نيح !موبأ تيب ىلا ةشئاع نايتإ اهوأ ىنا ةدملا پف رهشلاب
 كفإلا نم هب تيمر امع ةيانك وه ( اذكو اذك كنع ىنغلب ناف ةعئاع اي دعب امأ ) هلو. « هيلع ىنثأو هللا دم »
 ةشئاعاي : لاقف قمسا نبا ةياور ىف عقوو « يب ىنلا ظفل نم ةياندكسلا لملف , عيرصتلا قرطلا نم ءىش قرأ لو
 كي ريس ةر تشک ناف ( هلق . نوتف اء وس تفراق تنك ناو « هلا قتاف ء سانلا لوق نم كذاب ام ناك دق هنإ

 « ةداملا فالخ ىلع كنم عقو ىأ ( بنذ تمملأ تنك ناو ) هلوق . هریغ وأ انآرف كلذب هلزني ىحوب ىأ ( هللا
 2 ر ردمم ةياور ىف (هيلا نوت و هللا ىرفغتساف) هلوق .  هرونس خم ليللاو ۳ تا د هلمو < مال الا ةةيقح اذهو

 فرتعا اذا دبعلا ناف) هلق - ۰ یوتف تأطخا تنك نإ مدآ تانب نم تنآ امن د سیوآ ىبأ اور فو « هيلا نوت
 جاوزآ نيب قرفلل ناتكلا ىلا امد لو فارتءالاب اهمآ : یدوادلا لاق ( هيلع هللا بات هللا ىلا بات 2 هینذ

 عقی نم كاسم] ینل لع ال هنال « هايإ هنمتکی الو نهم عقر ام فارتعالا هجاوزأ ىلع بجیف « نهديغو مینا
 هيف الو « كلذ ىلع لدمام ثيدحلا ىف سیل هنأب ضايع هبقعتو . رتسلا ىلا نیدن نهناف سانلا ءاسن فالخم , كلذ ام

 مالا ىف احيرص سيلف « امر نيبو اهنيب اعف ىأ هيلا بوتتو هللا رفغتست نأ اهسآ اینو « فارتعالاب اها هنأ
 هقالطإ سيل هدنع فرتملا نکا «یدرادلا هلاق ام رعشي ةشئاع باوج قايسو « كلذب سانلا دنع فرتءت ناب امل
 الو هللا یرفغتساف نیش تعنص تنيك نإ : ىنأ لاقف تلاق » بطاح ةياور ىف نأ ضايع لاق ام دی ژی و . لمأتيلف
 عطقناف هلوزن كسمتسا یآ ةلمہم مث ماللاو فافلا حتفب ( یعمد صلق ) هلق ۰ « كرذعب ميكي هللا لوسر ىربخأف
 ةرارح طرفل عمدلا دقن امهدحأ ذخا اذإ بضغلاو نزحلا نأ هبدس ىطرقلا لاق « رمش اذإ صلقت و لظلا صاق هنمو

 اف ب هلا لوسر بجأ : فال تلقف ) هلوق . دجآ ىأ ةلمهملا رسکو ةزدحلا مضإ (سحآ ام ىح ) هلق . ةييصملا

 رمالا نطاب ىف امع قو اإ لا وسلا نأ حم كلذ ابیبال ةشئاع تلاق امن] ليق ( لوقأ ام ىردأ ام هللاو : لاق « لاق

 هيلع حلطر وه ىذلا رهاظلا فل خم نطابلا ىف ءىش اهنم عقب مل ابنآ ىلا ةراشإ هتلاق نكل « كلذ ىلع هل عالطا ال وهو
 هن ال ىردأ ال هلوقب ركب وبأ اهباجأ امنإو , لوقت ايف قدصلا نم ةقث ىلع تنأو تنش ام ىنئرب : هل تلاق اهنأكف
 هک هنکل اهتءارب قفحت ناك ناو هن لو < ىنمملا ىف لاؤسلا قباطي ا باجاف « ب هللا لوسرل عابتالا ريثسك ناك
 « لوقأ اذام لاقف » ةينالا ةورعنب ماشه ةياور ىف عقوو . ىردأ ال اممأ لوق نع باوجلا اذکو .هدلو کر نأ

 تلق تلاق ) هلو ٠. هينأي ىحولاو هللا لوسر وه « لمفأ ال : لاف « بجأ ىنآل تلقف د سيوأ ىبأ ةياود ىفو

 بوقعي مسا رضحتست مل امتوكل اهرذمل هثطوت اذه تلاق ( نآرقلا نم !ريثك أرقأ ال نسلا ةئيدح ةيراج انأو
 اب هيلع تينثأو هللا تدمش تديشت هابيحي مل الف » ةينآلا ةورع نب ماشه ةياور ىف عقوو « ىتأيس اک مالسلا هيلع
 ام بوتآ ال هللاو : تاق مث تيكبف تريمتسا ىلع امجعتسا ابلف » قعا نبا ةياود فو ءدعب امآ : تلق مث هلهأ وه
 هلوق ۰ ىنعمو انذو تبا ىأ فيفختل اب ءرقو » حيلف ةياور ىف ( مكسفنأ ىف رقتسا یح ) هلوق ۰ ادبأ اوركذ

 ىلع هتقیقح ىلع نكي مل نو اذه تلاق « مكبولق هتبرشأو هب متملكت دقل » ةورع نب ماشه ةياور ىف ( هب متقدصو )
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 ناكهنأ دقتعت اهلزنمو ابسفن ةءار نم هتققحت امل تناكىهو « كلذ نع بيقنتلا ىف ةغلابلا نم عقو ال ةلباقملا لیبس

 ملكت نم ىلع ةجحلا ةماقإ اودارأ مهنأ كلذ نع مهل رذملا نكلل ۰ هبذکب عطقي نأ كلذ اهنع عمس نم لکسا ینینپ

 نمي اهدارم وا « میهبش عطقل هيلع بيقنتلا نيعث لب . هيلع توكسلاو اولاق ام نن درج اف نکی الو « كلذ ىف

 . قدصب نومطقنال ىأ (كلذب ین وقدصت ال) هلوق . اهيلغت مهب ذكي مل نم هيلا تمض نكل ء كفإلا باحصأ هب قدص

 لصالاو نونا دي دشب وه و « ینةدصتل د رخالا قشلا ىف تلاقو « مدنعیمفانب كاذام د ةورع نب ماشه باور ىفو

 مأ ثيدح ىف عقوو . هرارقاب ذخاؤم ءرملا نال كلذ تلاق امو « یرخالا ىف نينونلا ىدحإ تعغدأف ین وقدصت

 حلاص ةءاود ىف (الثم كل دجأ ام هقاو ) هلوق . « یتورذمآ ال تلق ناو « ینوقدصت ال تفلح نثل » نامور

 یم سلتخاو » هتياور ىف خرج نبا داز ( فسوب ىنأ لوق الإ ) لوق . ءالثم لر کل دجأ ام » رمعمو حیلفو

 بوقعي مءأ تیس د سيوأ ىنأ ةاور قو « هيلع ردفأ لف بوقهپ مسا تسقلاو » ةورع نب ماشه ةءاور قو سا

 یعلاب یهو « هينبو بوقعمک لو لثم » نامور مأ ثيدح ىف حقوو « فوجلا قارتحاو .اکبلا نم و امل

 خرج نبا داز ( یشارف ىلع تعجطضاف تلوحت مث ) هلق . همسا رضحتست | اهنأب هريغو ماشه ثيدح ىف رصتل

 هنأ نينلا نبا معز ( فءارب كريم هللا نأو < ةثئيرب ىنأ ءا لةم انأو) هلو . «ردجلا وغ ىبجو تیل هو »

 لاعف لا ف لخدت ةاقولا نون نآل نيبب سيل و : لاق « ةزمملا دعب و ءايلا لبق نونب « ىنئربم هللا ناو » هدنع عقو

 ریغب « ندیم » تاياورلا عيمج ىف هيلع انفقر ىذلاو . ىهتنا اهيا جاتحت الف کت ءامسالاو « رسكلا نم سل
 لزنم هللا نأ نظآ تشک ام هاو نكلو) هلل . تاغللا ضعب ىف كلذ لثم عمس دقفرکذ ام دوجو دقت ىلعو « نون

 اور قو « ىلتي » هتياور ىف سن وب داز (مأب “ف هللا ماکتی نأ نم رقحأ ناكى سفن ىف فاش و « ىلتي ایحو یاش ىف

 ماد ام هللاوف ) هلوق ٠ هب ىلصيو دجاسلا ىف هب أرقي قع نبا اور فو « ىرمأ ىف نآرقلاب ملكتي نأ نم » حيلف

 ىف ناقرتفيو « مورلا هردصف بلط ىع مار فالخ « ةيناتحتلاب مرلا هردصمو « قراف ىأ ( جلي هلا لوسر

 حيلفو خاص ةاور ىف عقوو . لعافلا ةياورلا هذه ىف فذحو . امير عرب مارو امور مور مار لاقي : عراضملا

 .ارودح ذليح اوناكنذلا ىأ (تيبلا لهأ نم دحأ جرخ الد) هلو . هسلجم قراف ام ىأ « هسلجم و مثريغو رمعمو

 ( ءاحربلا نم هذخأي ناکام هذخأف ) لوق ۰ « هتعاس نم لس هلوسد ىلع هللا لزنأو » ةماسآ ىبأ ةياور ىف عقوو
 ی حرب هنمو « رجلا ةدش ليقو « بركلا ةدش ليقو « یا ةدش یه : دم مث ةلمرم مث ءارلا حتفو ةدحوملا مضإ

 مذاللاب ريسفت وهو ۰ ىدوادلا مزج هيو « قرعلا وهو ه دشار نب قع) ةياور ىف عقوو . هتیاغ ىنم خاب اذإ محلا

 قو « فقلا ىلإ هرصب صخشو » بطاح نب!ةباور ىفو ؛ ابلاغ قرعلا هدنع نوکی و بركلا ةدش ءاحربلا نال ابلاغ

 قو « لبسلا هذخآ یحولا هانآ اذإ ناکو « ىحولا هاثأن د کالا دنع ةشئاع نع هيب أ نع ةبلس ىبأ نب رمع ةياور

 نم نامجلا لثم هنم ردحتيل هنا حر هلو .« مدأ نم ةداسو هسأر تحت تءضوو بوثب یجسف » قعإ نا ةياور

 نم لمعي بح ليقو ؛ ولو ملا فیفخت و مجلا مضب ناما ( هيلع لزتب ىذلا لوقلا ىلقث نم یتاشلا مويلا ف قرعلا

 ءافصلا ىف أمال نامجاب مقلي هقرع تارطق تهبشف « ىل وأ لوالاو « ضببآ زرخ : یدوادلا لاقو , وا والك ةضفلا

 ال ام ءامسلا نم لذني نأ یثخآ ما هنا لوسر ىلإ رظن أ تام : ركب وبأ لاق و هتیاور ىف خرج نا دازو . نسحلاو

 تعزفام هقاوف انآ امأف د قحسإ نبأ ةياور قو « اهف كلذ ینعمطیف ٠ قبنم وه اذاف ةثئاع هجو ىلا رظأأو «هل درم



 1۷۲ ۱ ۷۰۰ ثيدحلا
 امهسفنآ نجرختل تناظ یح قوي هللا لوسد نع یرس اف ىاوبأ امأو . یلاظ ريغ هللا نأو « ةئيرب ىنأ تفرع دق

 قيدشتو ةلمهلا مضب (ىرش الف) هل . ىدقاولا ةياور ىف هوص و « سال لوقي ام ق.م هللا نم یتا نأ نم اقرف
 ىف دورملا نیبنل إو هنع عفرف » ةورع ن ماش ةياور ىف ( كحضإ وهو ) هلوق . فشك یا ةروسكملا ءارلا

 رظفاأل ىلا ىح كحضي لاذ ام باتکلا هيلع لزنأو همرك أ ىذلاوف » بطاح نبا ةياور ینو « هنيبج حسم هبجو -
 ) كأرب دقف لجو زغ هللا امأ ةشئاعاب : اهب ماکت ةملك لوا ناكسف ) هلق . « هجو حسم مشا ارورم هذجاوت ىلا

 ىداز « كأرب دقف « هللا ىدحا ةشئاعاي : ىل لاق نأ » حیلف ةياور ىفو « ةشئاع اي لاق ١ ناسيك نب خاص ةياورق

 دقف ةشئاع اي ىرشبلا » هجولا اذه نم ینمرتلا دنعو « ةورع نب ماشه ةياور ىف اذكو « ىرشبأ ٠ رمعم ةياور
 لزا ابىأ ( كأرب دقف هقا امأ ) هلوق ۰ «ةشناع اي ىرشبأ لاقف » ةبلس ىبأ نب رع ةياور ىفو « كنءارب هللا لزنأ
 حلاص ةياور ىف ( هللا الإ دمحأ الو , هيلا موقأ ال هاو : تلقف لاق , هيلا ىوق : ىأ تلاقف ) هلوق ٠ نآرقلا نم
 ةياود ینو « یتءارب لزنأ ىذلا هللا الإ دحا الو هدمحأ الو هيلا موقآ ال هللاو : تاقف ۰ هيلا یوق ىأ ىل تلاقف د
 سيوأ یآ ةياور قو « اكمذو هقا دمحم تلقف » جرج نبا ةياود ىفو « اك ايإ ال هقا دمحأ , هجولا اذه نم ىزطلا
 یف هلثمو , كدمحت ال هللا دمحن تلاقف د ةريره ىنأ تبدح ىف اذكو نامور مآ ةياور قو « ؟دمحن الو هللا دمحت »

 ىو « كياعصا دمح الو كدمحن ال هللاو ١» بطاح نا ةياور قو , یدقاولا دنع اذکو « ةبلس فآ نب ريع ةياور

 رع دوسلا ةياور ىقدازو « كباحصأ دمحت الو كدمحن الو » سابع نبا ثيدح ىف اذكو دوسالاو مسقم ةلاور

 نم هتركذ ام كلذ قالطإ ىف اهرذعو . « ركب وبأ رهن « هنم ىدب تعرتاف یدیب یب هلا لوسر ذخأو » ةشئاع

 نبا لاق « اهتقيرط نسح مهققحت عم لاق ام اف لاق نم بیذک-تب اوردابب مل ممن وک نم بضغلا نم اهرماخ ىذلا

 یذلا وبف » اهلوقب ىلاعت هللا دارف] ىلا تراشأ ليقو . هبيبح ىلع بيبحلا لدب اک الالدإ كلذ تلاق ام ] : ىزوجلا

 كلذ عم نوكت نأ لمتحو . كلذ دمب دملا كرت هنم مول الو . لاحلا ىف دجلاب هدارفإ بسانف « یءارب ل زمآ

 نم هيلا هتفاضآ امو « كلذ تل اقف دجلاب ىلاعت ها دارفاباهرمأ هنم تمبفف هللا ىدمحاو امل لِي لوق رهاظب تک

 تل اق» لاق دهاجم نع نيصح ىنأ قیرط نم ةناوع وبأو ىربطلا یورو . بضغلا ثعاب نم ناك ةروکذ اا ظافل الا

 تاق اذإ ىئاقت ضرأ ىأو یلظت ءاس ىأ : لاقف ؟ يترذع الا : تاقف ابسأر ركب وبآ لبقف اهرذع لزت امل ةشئاع

 رخآ : تلق . ( اهلك تاب الا رشعلا < کنم ةبصع كفالاب اوءاج ندا نإ إل ىلاعت هللا لزئأف ) هلوق . « لعأ ال ام

 هللا لزنأف » یرهزلا نع یناسارلا ءاطع ةاود ىف عقو نکل ( نوداعت ال منا و معي هللاو ) ىلاعت هلوق ةرشملا
 ثالث عضولا اذه ىلا ىألا ددعو ( محد دوذغ هللاو کد هللا رفخب نإ  هلوق ىلا  اوءاج نيذلا نإ إل ىلاعت

 ىربطلا دنع السرم ةييتع نب كىلا ةياود فو . رسكلا ءاغلإ قيرطب ازاج تاب الا رشعلا الوق ىف لملف « ةيآ ةرشع

 رونلا ةدوس نم ةبآ ةرشع سمخ یلامت هللا لزتأف - هرخآ فو ارصتخع ثيدحلا ركذف  ةشئاع رمأ ىف سانلا ضا ال »

 نب ديعس لسرم ىفو . ةرشع تس عضوملا اذه ىلا یالا ةدعو « زوجت هيف اذهو « نیئیبخلا تاثيبخلا غلب ىح

 نيذلا نا إل ةشئاع فذق نم تبذك ةيلاوتم ةبآ ةرشع یا تلزتف « ليلكالا و ىف ام او متاح ىبأ نبا دنع ريبج
 نه نآرقلا ىف عقب مل : یرشخزلا لاق . ةرشع عبس ةدعلا رب رحتو . اضيأ هيأ ام هيفو (مرک قذر  هلوق ىلا  اوءاج

 خيلبلا باتملاو ديدشلا ديعولا ىلع هلامشال ٠ ابعبشأو ةرابع زجوأب كنفإلا ةصق ىف عقد ام ةبصعم ىف ظيلغتلا



EVAريسفنلا بانک - ۵  

 « ةيأب ىف فاک ام دحاو لك« ةنقتم بيلاسأو ةفلتحم قرطإ هعانشتسا و كلذ ىف لوقلا ماظعتساو 0 فینعلا رجرلا و

 ریبطت و ړل هللا لوسر ةلزتمولع رابظال الإ كلذ امو« كلذ نود وه ام الإ ناثوالا ةدبع ديغو نم اهنم عقو ام لپ

 هللا لوسر سلج » ةشئاع نع ةورع نع یرهزلا نء جرعالا ديمح قبرط نم دواد ىبأ دلعو . ليدسب هنم وه نم

 كفإلاب اوءاج نيذلا نا ) مجرلا ناطیشلا نم مبلعلا عيمسلا هقاب ذوعأ : لقت مث هبجو نع بوثلا فمكو لَ

 مث ةثئاع دنع كلذ أرق ةئأب عمو « ماع التو مهطغع ضانلا ىلا جرخ مث : قعإ نيا ةياور فو ( كنم ةبصع
 ةذخا ولا كرت ةيعورشم هلم ذخ وب ( ركب وبأ لاق یت ءار ىف اذه هللا لزنأ ايلف ) هلوق ٠ یانلا ىلع اهأرقف جر

 هل ۰ هنم عفو اهف هبنذ ققحت دعب الإ حطسم ةقفن عطقي مل ركب ايأ نال ادوجوم همدع لامتحا ماد ام بنذلاب

 ىأ ( ةعئاعل لاق ىذلا دعب ) هلوق . هيلع قافنالل ىرخأ ةلع ( هرقفو ) هلوق ٠ لبق كلذ نایب مدقت (هنم هتبارقل )
 ( لأي لو ) هلوق . « ادبأ ةعفانب احطسم عفنپ ال نأ ركب وبأ فلخ » ةورع نب ماشه ةياور فو « ةشئاع نع
 هللا دبع اناپنا یسوم نب نابح انادح لسم لاق ( اودفصيلو اوفعيلو ) هلوق . ابرق درفم باب ىف هجرش فیس
 : لئاقلا راشإ كلذ لاو « یبتنا هللا باتك ىف ةنآ ىجرأ هذه » لاق كرابلا نبا

 هقفأ نم مجنلا ردق طحب حطم نم بنذلا ردق ناف

 هح ىف قيدصلا بتوعو ىرج دق ىذلا هنم یرج دقو

 انإ « انيراي هللاو لب » ةورع نب ماشه ةياور ىف ( ىل هللا رفغي نأ بحال ین , هقاو لب : ركب وبأ لاق ) هلوق
 ىذلا حطم ىلا عجرف » حيلف ةياور ىفو « هيلا اهدر ىأ ( ةقفنلا حطسم ىلا عجرف ) ِهلوَق ۰« انل رفغن نأ بحنل

 فعض هيطعي راص هلآ ىناربطلا دنع عقوو « عنصي ناك ام هل داعو » ةورع نب ماشه ةياور نو « هيلع ىرحي ناک

 ةناحلا نم ىأ ( ىرصب و یعس یحآ ) . نینمواا مآ ىأ ( شحج تنب بنيز لأسي ) هلو . كلذ لبق هیط ناکام
 غافترالاو ولعلا وهو ومسلا نم ینیلاعت ىأ (ینیماست تناكى لا یهو ) هلوق . رصبأو حما ملام امها بسنآ الف
 , هدنع ىل ىذلا لثم هدنع اهل ىذلا نأ دقتعت وأ « باطأ ام مب ىنلا دنع ةوظحلاو ةعفرلاو اعلا نم بلطت ىأ
 ال اذهو . ىنظيانت ینعلاو « ههركي ام ىلع ناسنالا لمح وهو « فسخلا موس نم هنإ لاقف حارشلا ضءب لهذو
 ةظفاح اب یا ( عرولاب) هلق . امعنمو امظفخ ىأ ( هللا ایمصعف) هلو . مواس نکل و ماس هلثم ىف لاقي ال هناف حصت

 حتفب ةنحو . تعرش وأ تاعجىأ . امحتف ىحو ءاغلا رسكب (تقفطو) هلوق . هتیفاع ءوس یشخت ام ةين جو اهنيد ىلع

 لهأ لاقام یکحت و بصعنت و اهل لداجت ىأ ( اش براحت ) هلوق . هللا ديبع نب ةحلط تحت تناکو ملا نوکسو ةلمهملا

 تثدح ىأ ( كفالا باحصأ نم كله نمیف تكلبف ) هلق . بنيذ اهتخأ ةبتم ولعت و ةشئاع ةلزنم ضفخنتا كفإلا
 نم انغلب ىذلا اذبف باہش نبا لاق و مريغو رمعمو حيلفو ناسيك نب حلاص داز « ما نم عم تأ وأ ثدح نمیف

 ام هل ليق ىذلا لجرلا نإ هللاو : ةثئاع تلاقد ةورع نع باپش نبا نع ناسيك نب اص داز «طرلا ءالّوه ثيدح

 مث » ةشئاع تلاق . لبق هحرش مدقت دقو « طق ىثثأ فنك تفشك ام هدیب یفن ىذلاو ؛ هللا ناحبس : لوقما ليق
 اذه ىلع مالكسلا لا وأ یف اف دیشاسا ىلا ةازغلا ىف و هلتف ةنس ىف فالخلا مدقت و « هللا ليدس ىف كلذ دعب لتق

 نب هللا دبع قفانملاو تباث نب ناسحو حطسم هب ملكت ىذلا ناكو د ةورع نب ماشه ةاور رخآ ىف عقوو . ثيدحلا



 ۹ عبو. ثيذحلا

 دبع هریک ىلوت ىذلا ناکو » هجولا اذه نم یاری دنعو « هنحو وه هرک لوت ىذلا وهو ةيشوتسي ىذلا وهو یبا
 نب دمع قورط نم نتسلا باعا دعو « نآ 3 هللا ديع لبق نم كلذ رک ناكو « ناسحو ةزمحو حطسو فا نب هللا

 كفالاب اوملكت نذلا ىلع فذقلا دح ماقأ ال ی نا » ةشئاع نغ ةرمع نع مزح نب ركب ىفأ ن هللا دبع نع قمححأ

 ىديأف ید او كلذ لع ىنبو « رازلا دنع ةر ره ىبأ تدح ىف اذکو <« فأ ن ت هتل دمع موف ركذي م نکل

 ةياور ىف كلذ عقوو « ديلا هيلع ما نمیف اییآ کو هنا درو ها نانو « نأ ن هللا دبع ىلع دحلا كرت ىفةكحملا

 ثيح ىدروأملا ىلع در هنر لا ق کاملا هجرخآ ركب ىبأ نب هللا دبع نع دز نب نسح نعو سيوأ ینآ

 حيحضلا وه هفعض امو . مثدح هن] ليقو : لاق مث ءرارقإ وأ ةن الإ تبشر ال دا نأ ىلا ادنتسم مدح ل هنأ حح

 : مدقت ام ريغ دئاوفلا نم ثيدحلا اذه ىفو . ىلاعت هللا ءاش نإ دودحلا باتک یف كلذل نايب درم ىف رسو « ذمتعملا

 ةرفاسملا فو ءاسفلا نيب یح ةعرقلا ةبعورشم هيفو . هيف ثحبلا مدقت دقو « المج اةفلم ةعامج نع ثيدحلا زاوج

 اذا سان مذو ضان حدم هيف ناك ولو لضفلا نم ءردلل عقو ام ةياكح زاوجو « وزغلا ىف ىتح ءاسنلاب رفسلاو نج

 قبس نم هيف عفو ايف عقب الثا كلذ هغابي نم حصن دصق دنع اًديرب ناك اذا کالا نع صقنلا موت ةلازإ كلذ نمضآ

 هيقو . هيف عوقودلل رجالا لیصحت و مثإلا ىف عقب کر نم لوا ىف ريغلا عوقو نم ةمالسلاب ءانتعالا نأو

 ةأرملا بوكر زا وجو « ةأرملا بجح ىف تببلا ماقم موقب جدوملا نأو « مالکسلا نم هيلا جاتحي ابف ةثطوتلا لامعتسا
 ءارو نم ةارلل بناج لا ةمدخ هيفو « كلذل اةطم ن دوك ثيح هيلع تشب امم كلذ ناك ولو ريعبلا روظ ىلع جدولا

 نم صاع نذإ ريغبو اهدحو اهتجاح ءاضقل ةأرملا هجوت و « ندبلا نعل صفنملا "یشلاب ةأرملا رتست ذاوجو «باجحلا

 ةنايصو « اهوحنو ةدالقلاب رفسلا ىف ةأرملا لحت زاوجو « ماعلا فرعلا ىلا دنتساا مالانذالا ىلع اداتتعا لب امجوز

 ىل ال لالا ىلع صرملا موش هبفو « رهوج ال و بهذ نم نكي مل ةثئاع دقع ناف « لاملا ةعاضإ نع ىهنلل لق ولو لاملا

 مع عفر ثيح نیصاختلا ةصق هنم ببرتو . ىرجام رثأ ةجاملا ردق ىلع داز الف ةعرسب تءجرل شيتفتلا ف لطت 1

 « روکذلا عفرلاب كلذ ربأف امهتاوصأ تعفترا یح ماصخلا ىف اداز لب هنم دیالام لعارصتقي مل امهناق امهبسب ردقلا ةليل

 طقس ام ظفحصو فيعضلا لمحيل انیمآ نوكي ةفاس شيجلا ضمب لامعتساو « ريمألا نذإ ىلع ركسعلا ليحر فقوتو
 « معلا ىلع نظلا قالطاو ىنجألا رظأ نع امبجو ةأرملا ةيطفت و ؛ ةبيصملا دنع عاجرتسالاو « اصلا نم كلذ ريغو

 بوكرلاب مهراثيإو ردقلا ىوذ مارک لو , عئاضلا ذاقنا و « عطقنلا نوع و « فوولملا ةناغإ و . هتءدق رظن هيفو لیف اذک

 رقتسیا ةأرملا مامآ ىثملاو «ةولخلا ىف ایسال ءاسنلا اصوصخ بناجألا عم بدالا نسحو ۰ كلذ لجال ةقدملا مثجتو

 امترشاعم نسحو ةجوزلا ةفطالم هيفو « ىثملا ةكرح ىف اهنم فشكتي هاسع ال هرظأ نم موتو ام نمأتو اهرطاخ

 وأ رذتمتف لاحلا ريمغتا نطفتت نأ كلذ ةدئافو « ققحتب م ناو صقنلا ىضتقي ام ةعاش) دنع كلذ نم ريصقتلاو

 ضإرملا نع لاؤسلا هيفو « هضم ىف كلذ ديزب المل هنطاب ىذ ۇر اع هولعب نأ شب رلا لهال ىئيني ال هنأو  فرتمت

 « ففخیف اثوذظم ناك ناو « الصا كرتيف افقحم ببسلا ناك اذاف , ةفطاللاو مالک لاب نارجم ا بنام ىلإ ةداشإو

 « هقح ىف ليق ام ةالابملا مدع هبحاصب نظي الكل لب ليق ام لمعلل ال هنم لیلقتلا نسحیف المتحم وأ هيف اكوكشم ناكناو

 . ایلع نمؤي نم اپهدخم وأ امسي نم بحصتست ةجاحل تجرخ اذإ ةأرأا نأ هيفو . ةءورملا مراوخ نم كلذ نآل
 دب نم نايبو « ليبسب مهتم ناك ولو مذؤي نم عدرو « لضفلا لهآ نم ناك نم اص وصخ ملسملا نع ملسملا بذ هيفو



 ريسفتلا باتك 0۵ ۱ 1۸۰

 عيشأ اذإ حيبقلا مالا نع ثحبلا هيفو .. صخشلا ىلع ءوسلاب ءاعدلا ظفل ىلع بسلا قالطإو ردب لهأ ةلبضف

 نم لاح باحصتساو هنم برقي وأ هيشيام كلذ لبق هنم عفو له هيف ليق نم ىلع بيقنتلاب هداسفو هتف فرمت و
 حطم مال ةيوق ةليضف هيفو . كلذ فلاخام ثحبلاب هنع ربظي مل اذا ريخلاب افورعم كلذ لبق ناك اذإ ءوسب مهتا
 لب وق ىف نيأامتحالا دحال ةعوقت ةيفو . كلذ ىلع هبس تدمعت لب ةشئاغ قح ىف هعوقو ىف اهدلو باحت مل 3
 مهم عفت بوثذلا نأ كاذب دارملا نأ حجارلا نأو .« م ترفغ دقف مث اش ام !ولمعا محل لاق هقا نا » ردب لهآ نع

 هللا نأ دارملا نأ رخآلا لوقلا ةحوجم و مبظعلا دبنثملا كلذ ببسب 7 ريغ ىلع مل اليضفت ةرفغملاب ةنورقم انکل
 دلع حيبستلا ة ةصورشم هيفو . هب هللا عفن ةرمج ىنأ نب ده وآ خم ہلا كلذ ىلع هين « بلذ مهم عقب الف مہ صع ىلاعت

 « سيئدت الب هللا لوسر ةبارقل لصحم نأ هزني ىلاعتو اس ا انه همجوتو « بذك هنأ عماسلا دقتعي ام عامس

 نذإ ىلع اهتبب نم ةأرملا جورخ فقوت هيفو . ىبرعلا نب ركب وبأ هيلع هبن ء اذه لم ىف هیزتتلاب هركش عرشیف

 ريخ ىف فقوتلاو « هيف لوقملا هيلع لدي نم لوقملا مآلا نع ثحبلا هيفو . اهيوبأ تيب ىلا تناكولو ابجوز

 دعب میش ءاج اذإ دحاولا ريخ ناو# نيةءلا ةيثرم ىلا نظا ةبترم نم ءاقترالا بلطو « اقداص ناك و لر دحاولا

 ءرلا ةراشتسا هيفو . نيعم ددع ىلع فقوتي ال كلذ نأو « امرلبق نم رلا نقیفسال » ةشئاع لوقا عطقلا دافأ ءىش
 ` « برفآ هرغ ناک ولو كلذب مم هيأر ةم تب رچ نم صيصختو « اهريغو ةيارقب هب ذولي نم هتناطب لهأ

 الإ لمن ال » لامعتسا هيفو . ةبيغ كلذ دم الو هرمأ نع فدکلال كلذ ةاکحو میش مها نم لاح نع ثحبلاو

 ةداهشاا ىف تيثتلا هءفو « هرم ینش ىلع علطب نم هتلاد ع تقبس نم قح ىف فاك كلذ نأو « ةيكرتلا ىف « اريخ

 باقعلا عاقيإ داري نا رذعلا ةطوت و « بناجالا ىلع ءاضخألاب راصن ةسالاو « مهملا ثداحلا دنع مامالا ةنطفو
 صفش لاح نع رسفتسا نم نأو « قرلا ىف سيل نم مادختساو « هنود وه نمل ىلعألا ةراشتساو « هل باتعلا وأ هب

 نع مونلاب اهتباع ثيح ةشئاع ىف ةريرب تلاق اه لعب ناك نإ كاذ ىف هرذع ركذ مدقيلف بيع نم هيف ام نایب دارأف

 نال ىحولا لورت دعب الإ هسفنل محي ال ناك مقلب ىنلا نأ هيفو . نسلا ةثيدح ةيراج هنأ كلذ لبق تمدقف نيجعلا
 هلل ةيجلا نأو . هب هقا عفن ةرج ىبأ نب دم وبا خبشاا هيلع هين « ىحولا لوزن لبق ءىثب ةصقلا ىف مزحي مل قي
 ذاعم نب دعسو ةماسأو بلاط بأ نب یلعاو ناوفصلو اهوبألو ةشئاعل ةج لئاضف هيقو . ملت ال هلوسرو

 هتبسن و لطابلل ضرعتي نم بس زاوجو ‹ حالا مما نع جرخم لطابلا لهال بصعتلا نأ هيفو . ريضح ن درسآ و

 ,ه اظیلغت هيلع كلذ قالط) زاج كلذ هبشي ام هنم عفو اذا نکل . هيف ةقيقحلا ف كلذ نكي ۸ ناو هءوسي ام لا

 دسو « ةنثفلا ّةرئأ# نيكستو , ةموصخلا حق ىلا بدللا هيفو . هللا رمعل ظفلب مسقلاو ‹ اطحلا ىلع بنکلا قالطاو

 لوسرلا فااخ نم ةدعابم هيفو . یذالا لاتحا لضفو « امهظاغآ لاوزب نررضلا فخأ لایتحا و « كلذ ةعيرذ
 هركذي لو كلذ قلطأ ذاعم نب دعس نأل لتقي لمف وأ لوقب رب ىنلا ىذآ نم نأ هيفو . ایہ ایرف ناک ولو
 رومألا ىف قيدصلا ركب فأ تبثت هيفو . نزملاو ءاكبلاو عجوتلاب ةبلب هيف تلزت نم ةدعاسم ةيفو . 2 ینلا

 ثب دما قرط ضعب ىف هلع درو ام الإ « اهقوف اف ةلک ارهش امف لاحلا ىدامت عم ةصقلا هذه ىف هنع لقني م 4

 دنع رمع نبا ثيدح ىف كلذ عقو « مالسالاب هللا انرعآ نأ دعب فيكف . ةيلماجلا ىف اذهانل ليق ام هاو » لاق هنأ
 ىلع بنذ هنع لقن نم فيقوتو « دعب امأ لوقو ءانثلاو دما دمشتل اب مهملا مالا ىف مالكلا ءادتبا همقو . یا ربطلا .



 ام يي مل سس ايا ل _ 4۷۵۰ ثيدحلا
 ۰ دادعألاب صتخت الو دادعألا نع م 51 اک لارحألا نع اب ىنكي اذکو اذكل رق نأو «هنع ثحبلا دعب هيف ليق ام

 فارتءالا نأو < امف ”ىرحي ال فارتعالا درجم نأو « صاخلا علقملا فرتعلا نم لبقت اهنآو ةوتلا ةيعورشم هيفو
 قحلا لوقب نأ هيلع لب « هفارتعا ىلع بترتي ام ىلع ذخاوب الو « كلذ ىف قدصي هلا فرع ولو زوجي ال عقب ملام.
 ىف مالا هيلع هبتششا نم فقوت و مالكلا ىف ريبكلا مدقت هيفو . هبحاص طبغيو هتبقاع دمحت ربصلا نآ و « تكسي وأ

 ةرذعم و « كلذ دنع راشتسالاو حرفلاو كربلا هف و .ةمقن هنع یمادنا ۳ ةم هل تددحجب نم ریشبت هیفو . مالکلا

 ةبيصم ىف عقو نم جيردتو « ايوأو ارج وز ىلع ةأرملا لالدإو « هوجنو نس رغصل ةدشاا عوقو دنع جعزنا نم

 ةءاريب ىحولا لوزن دعب لي ىنلا ءادتب! نم كلذ ذخ وب « هكلهيف ةلهو لوأ نم حرفلا هبلق ىلع مجهي الثل هنع تلازف
 دتشا نم نأ ىلع .اكحلا صن دقو . ابهجو ىلع تاب الا توالت مث لمع اهتءاربب اهمالعإ مث اهريشبت مث كحضلاب ةشئاع

 ةدشلا نأ هيفو . اليلق اليلق عرب لب کلا ىلا كلذ ةب ىضفي الثل ءالا ىف ىرلا ىف ةغلابملا نم نکع ال شطعلا هيلع

 یلاح ىف عقو اك مغلاو مهلا هنع فخ كلذ ىلع ىوق نم نأو « ةيرل مالا ضوفي نم لضفو « جرفلا اهبقغأ تدتشا اذإ

 ريخلا ليبس ىف قافنالا ىلع ثحلا هبفو . ناتسلا هتلاو : اهوقب اهباوج دمبو املاح نع اهراسفتسا لبق ةشئاع
 لعفب ال نأ فاح نم نأو < هنع حفص وأ هيلا ءاسأ نم ىلا نسحأ نا ةرفغملا عوقوو « محرلا ةلص ىف اصوضخ

 ءایبنالا نم رباكالل عقو ام یسأتلاو « لزاونلا ق نآرقلا ىآب دامشنسالا زا وجو « ثنحلا هل بحتسا ريخلا نم اثيش
 تنمضت نإ اس ال اهاطاعتي نم رجزو امعامس منو ةبيغلا مذو سالا ماظعتسا و بجعتلا دنغ حيبستلا هيفو « مریغو

 نم ىث نع دحلا ريخأت هيفو . ةشاع ةءار ىف كشلا مرد شحافلا ةعاش] مذو , هنم عقب ام نمواا ةمجت

 نم هنأ ثيدحلا ىف عقب و ةشئاع فذق نم ناک نآ نب هللا دبع نأ ىلا ادنتسم لاطب نبا كلذ ىلع هين , ةئتفلا هب هعاقيإ

 فذف هنأ درو دقو : تاق . هبشوتسی و هج رختسإ ناک هنأ تبث ىذلا لب فذق هنأ تبثي مل هنأب ضایع هيقعتو ؛ دح

 ىف 6 احلا دنع نايح نب لتاقم لسم فو هريغو متاح ىنأ نبا دنع ريبج ن ديعس لسم ىف كلذ عقوو . احرص

 اضيأ ددوو ‹ كلذ نم حنشآ ظفلب ىازيطلا دنع ربع نبا تیدح ىفو «ىنأ نب هللا ديع اهامرف و ظفاب « ليلك الا د

 ` السم امهريغو مزح نب ركب ىنأ نب هللا دیعو دز نب نسحلا نع سيوأ یا ةاور ىف كلذ عقو دحل ا دلج نم هلآ

 فذق ةنأب ريخ تبثپ مل هنإف ضايع لاق ام لوقلاف اتبش مل ناو لاؤسلا طقس اتبث ناف « لیلکالا » ىف کاملا هجرخأ
 لوح نآب هلئاق لثعاو ٠ مدقت اک الصا ةا اوفذق نذلاب دحلا عوفو راکنا یدروالا ىح دقو« لع 1 مْ احرص

 هيفو « لاق اذك . كلذ لقنب لو : لاق « فرذقملا بلطب وأ » هريغ داذو « رارق) وأ ةنيب مایقب الإ بجبال فذقلا

 باتنک » ىف یعفاشا بحاص ىبيباركلا ىلع وبأ هب لدتساو . ىلاعت هللا ءاش نا دودحلا باتكىف هحاضيا یاب ظن

 ضعبأ مهضعإ لوق نم ةدابغ نب دعسو ريضح ن ديسأو ذاعم نب دعس نم ادب ال بضذلا ةلاح محلا حنم ىلع « ءاضقلا

 نم اموق بضغلا ج رخآ دقف 6 ه قبلپ الام لا قلا مياحلا جرخ بضلا ناف : لاق « نوار |وداك ىح بضخلا ةلاح

 هذه و . كلذ ىف همالک رخآ ىلا ةلز مم اهنأ ةاحضلا نم دحآ كشي الام ىلا بلا لوسر ةرضح ةمالا هذه رايخ
 . ىلاعت هنا ءاش نإ قالطا باتک ىف اف لوقلا ىأيسو . تبثت مو «دحآ نءةياور امف نيرخأتملا ضعإ لقأ ةلأسم

 قايسا ةئسلاو باتکلا ىف لجأ ام نايب ام ءار ىلع ةلمتشملا اهتصق عيج اهنع هللا ىضر ةشئاع قايس نم ذخؤيو
 « كلذ ريغو ةيبادالاو ةيماکح لا دئاوفلا نم كلذ نمط ىف ان صصقلا بادعآ نم فرع نم ةيمست و « كلذ بابسأ

 یرابلا حق * رق جلل تس م



CAYريسفتلا باتك - 0۵  

 ؟ اهتصق قايسل ةدئاف ىأف نآرقلا حيرصب ةتب اث ةشئاع ةءارب : لاق نم روصق فرعي كلذبو

 14 مع باذع هيف مضقأ ايف کس ةرخالاو اینا ىف هتحرو مكياع هَل لضف الولو ) اپ - ۷

 نولوقت : "نوضینت ) . ض» نع مکضم هور : ( وقل دهاجم لاقو .

 نامور أ نع قورسم نع لئاو فأ نع نیصح نع نابلس انريخأ ريثك نب هدم اشو - ۰۱
 « الع يشم ترخ ٌةشئاع تير ال » تلاق اهنأ  ةشئاع ما -

 ةياود ىف ( مظع باذع هيف متضفأ ابف عسل و رخآلاو امندلا ىف هتحرو کیلع هللا لضف الولو هلوق باب ) هلوق

 وبأ لاقو : « جرختسملا» ةاور ىف معن یی اذه تبث ( متاق متضفأ ) هلو . ةبألا ( هيف متضفأ ) هلوق دعب رذ ىبأ
 ةنوقلت دهاجب لاقو ) هلق . ةديبع ىنأ لوق وه ( نولوقت هيف نوضيفت ) لوق . هيف مضخ ىأ متضفأ هلوق ىف ةديبع
 لع وهو , هلوبقو هذخأ وهو ءىشأل قاثلا نم هانعم : لاقو هقبرط نم ىنايرفلا هلصو ) ضعإ نع عضیپ هبور

 « اهتايثاب دوعسم نبا أرقو » ن ءاتلا ید>]) فزع هنوقلتو . هريغو ةدییع وبأ مزج كلذبو « ةروبشملا ةءارقلا

 لاقو . بذكلا وهو ماللا نوكسب ق ولا نم فاقلا فیفخت و ماللا رسكب « هنوقلت » رمعي نب یح و ةدئاع ةءازقو
 ءاضيأ اهحتفبو ماللا نوكسب قلالا بذكلا نمدأ ىذلا لاقيو « بذكلا قو ريسلا ف رارمتسالا قلولا : ءارفلا
 ةشئاع ناب يرصتلا عيسبرملا ةوزغ ىف مدقت دقو قلت لبالا تءاج هنمو « عارسالا قلولا لصأ : ليلخلا لاتو
 مالکساا اضيأ هيف مدقت دقو . ايق لزن ةنوكا كاذب اهريغ نم لعا یه : لاق ةكيلم ىبأ نا ناو « كلذك هتأرق
 « كانه هماعب مدقت دقو اهثيدح نم فرط انه روك ذلاو ٠ بايلا اذه ىف روكذملا نامور مأ ثيدح دانس] لع

 مآ ثيدح نم هرکذ یذلا اذه : لیعاعالا لاقو . ةشئاع ثيدح ءانثأ ىف هلبق ینلا بابلا ف فوتسم هحرش مدقن و
 انثدح » ةباورلا هذه ىف هلوقو ۰ ةلجلا ىف كفالا ةصق امهندب عماجلا نأ الإ « لاق اك وهو « ةمجرتلاب قلعتي ال نامور
 ليصاللل و « هنع ىوارلا دم وخأ ريشک نا وه ناملسو « رثكالل اذک « نيصح نع نابلس انثدح ريثك نب دم

 لاق اک وهو . نابلس باوصلاو أطخ وه : ىتايجلا ىلع وبأ لاق « ناملس م لدب نايفس ىناجرجلا نع

 لع هب مكل سيلام مكهاوفأب نولوقتو مكحتنسلاب وقت ذإ )اپ - ۸

 6 ميظع لا "دنع وهو ايه "هنوبسحم و

 هتمعس » كيم ىنأ نبأ لاق مربخآ جرج "یا نآ ماشه اند یو میها را اش ل ۲

 »€ لاب وقل ذإ ) أرفت ةشئاع

 < مظع ننه اذه كئاحبس ؛ اذهب ملكت نأ ال نوكي ام مق هوم ذإ الواو ) بيسي

 ةكيلم یا نا یئ دح لاق نيس> ىبأ نب ديعس نب رع نع ی ان لح 'ىئثللا ْن ع شی — ۷۳

 با : ليقف « ىلع ی نأ يشخآ : تلاق « ةبواغَم یهو ةشئاع ىلع  اهنوم ليف - سابع "نبا ناما » لاق



CAY 4)۷٥ 4 ۷۰۲ ثيدحلا 

 رذإ ريخ : تلاق ؟ كنيدجن نیک : لاقث . 4 اون ما : تلاق « نيماسملا ةو نمو ب نا رلوسر مع

 ك”رذع لو « كريغأ رکب "حکنپ ملو ۽ 4 هلارلوسر ةجوز « ىلاعت هللا ءاش نإ ري رتنأف : لاق . "تيقلا

 « ايسنَم ايس تنك لأ تْذِدَو « "ىلع 'ىئأف سابع نبا لخد : تلاقف لالخ ريبثزلا نیا لخدو . ءامسلا نم
 0 نا ی نع رنو /نبا ای دح ديجلا دبع نب باهولا رب انثدح ىلا نب دم اش - ۶

 « اینم ايسا » رك ذي و « هومن . . ةشئاع ىلع نّدأتسا هنع هللا ضر سابع

 هريغ قاسو « رذ فال اذك ( ةيآلا < لء « کل سيل ام كهاوفأب نولوقت و کننسل اب ةنوقلت ذا ) باب ) لوق

 ۱ هلبق ىذلا ىف هيف ام ترکذ دقو ( میظع ) لا

 لا هري-غ قاسو « رذ ىبأل اذک (ةالا اذ ماکش نأ ال نوكي ام م ل هومتعه ذا الولو ) باب هلوق

 لاق « ةديبع فآ لوق وهو « جرختسلا د ىف معن نال اذه تبث ( رحبلا مس ةا ٠ ی ( مظع )

 ريسافتلا ء انن ىف اذه نوکی نأ ىغبني : ( هيبلت ٠) رحبلا مظعم ىهو ةجالا ىلا فاضي < ىجل رحب ىف ) هلوق ىف

 دیفس نبا وه ( یح انثدح ) هلوق . اب هل قلعت الف بابلا ان۸ صوصخ امأو « ةروسلا لوأ ىف ةروكذملا

 مع نبا : ليقف « لع یی نأ ىتخأ : تلف ) هلوق ٠ . توملا برك ةدش نم ىأ ( ةبولغم یهو ) هلوق ٠ ناطقلا

 عجار یذلاو « هتلزن« اهركذف ةتركذ ىذلا ىنعملل لوخدلا نم هعنم اهنأ اهنع ميف لثاقلا نأك ( لب هللا لوسد

 ناوكذ وه ذئنيح ةشئاع ىلع سابع نبال نذأتسا ىذلاو < نمرلا ديع نب هللا دع اهيخأ نبا وه كلذ ىف ةشئاع

 نع يلم فآ نبا نع مخ نبا وه نامع نب هللا دبع قيرط نم دعس ناو دمحأ هلك كلذ نيب دقو « اهالوم

 هاتمأ اي هقا دبع ام لاقف د هيف ثيدحلا ركذف توم یهو ةشئاع ىلع سابع نبال نذأتسا هنأ ةشئاع ىلوم ناوکذ

 لدي اذه نأ حارشلا ضعب ىعداو « تنش نإ هل نذءا : تلاق  كعدویو كيلع لسي كتيب لاص نم ضابع نءا نإ

 مدعل ةشئاعل هلوق لاح سابع نب! نم هعمس الو كلذ دیشب مل کلم ىأ نبا نآل لاق « ةلسم ىراخبلا اور نأ ىلع

 كلذ عييمج رضح هلعل و ؟ كلذ نم عنالا امو ؛ هعاعسو هروضح مدعب مزجلا هل نأ نم یردآ امو . ىهتنا هروضح

 ىف عقر ملام نا یکذةاود ىف مقواذطو « وه هظيضي ملام هنم طبض ناو کد ناو ۰ ناوکذ ةب هرک ذف هب هدبع لاطو

 . اضيأو تلات . یرشبآ : لاق سلج الف » ناوکذ نبا ةياور ىف ( كنيدجت فیک) لوق . کلم یآ نا ةاور
 تنك نإ ىأ ( تیقنا نإ ريخ ) هلوق . دسجلا نم حورلا جرخ نأ الإ ةبحالاو ادحم ات نأ نيب و كنيب ام : لاق
 لس هللا لوسر ةجوز « ىلاعت هللا ء ءاش نإ ريخب تن اف ) هلوق . تيقب أ مشكلا ةياور ىف عقوو « ىوقنلا لهأ نم

 هلق ٠ « ابيط الإ بع نكي لو « عي لوس ءاسن بحأ تنك , ناوكذ ةياود ىف ( كغ اركب کش لو
 عبس قوف نم كتءارب هللا لزنأو د ناوكذ ةياور ىف عقوو « كفإلا ةصق ىلا ريشي ( ءامملا نم كرذع لزتو )
 هرخآى دازو «راهنلا فارطأو ليللا ءانآ هيف ىلتي وهو الإ دجسم ضدالا ىف سيلف « نيمآلا حورلا هب هاج . تاو
 " نبا نع مسي مل لجد اهيف ىرخأ قيرط نم دجال و « ةكرابمل كنا هتلاوف « مميتلا لذاف ءاوب الا ةليل كتدالق تطقسو د
 قيرط نم ذمس نبا هجرخأو « ىدلوت نأ لبق كمسال هناو « ىدعسقل نينمؤملا مأ تيمس امنا » اهل لاق هنأ سابع
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 سابع نبا جرخ نأ دعب ةشئام ىلع ىأ (هفالخ ريبرلا نبا لخدو ) هلوق . هلثم سابع نبا نع طباس نب نمخرلا دبع
 یلع وه ( لا تددو ) هلق . ریبرلا نبا .ىجب سابع نبا عوجر قفاو « ابايإو ابامذ جورخلاو لوخدلا ىف افلاختف

 نأ لبق مالكلا اذه سابع نبال تلاق ابنآ ناوكذ ةباور ىف عقوو « مهسفنآ ىلع فوخلا ةدش ىف عرولا لهأ ةداع

 مل : ( هیبت ) . ءايسفم ايسن تنك ینآ تددول هديب یتفن ىذلاوف « سابع نبا اي كنم ینعد تلاقف » هظفل و موقب

 لرت » سابع نبا لوق مومع ىف الخاد ناك ناو ۰ احيرص ةمجرتلا ىف اهركذ یلا ةبآلاب قلعتي ام صوصخ انهركذي
 نم ماصتعالا ىف ىنأيسو « اهنع هللا ىضر اهتءاربو اهرذع ةماقاب قلعت ام مظعأ نم ةبآلا هذه ناف « ءایسلا نم كرذع

 ركذأسو « ةبآلا كناحبس اذهب ملکتت نأ انل نوكي ام كنادبس : راين نم زجر لر رن مانع قرط
 هلوق ۰ ركب ىبأ نب دمج نبا وه ( مساقلا نع) هللا دبع وه (نوع نبا انثدح) هلوق . لات هللا ءاش نإ كانه هتیمست
 نب دمحم نع هريغو فاخ نب ميما نع ىليعامسإلا ةءاور ىف (هوحن ةشناع ىلع نذأتسا هنع هللا ىضر سايع نبا نأ )

 . «كرذع لزنو هللا لوسر ةجوز تن » هلوق ىنعي «فارطالا » ىف ىزملا لاق « هانعم ركذف هيف ىراخبلا خيش یا

 نع » هظفل و نوع نب هللا دبع نع دیز نيدامح قيرط نم « جرختسلا » ىف می هل وبأو ىل.عامسالا هجرخأ دقو : تلق

 ىيكذيف ىلع لخدي نآلا : تلاقف اهدومی اهاتأو اهیلع سابع نبا نخأتساف . تکتشا اهنأ ةشئاع نع دمت نب ساقلا
 + ركب ىبأ ىلعو ےب هللا لوسر ىلع نیمدقت و « قدص طرف ىلع نیمدقت « نينمؤملا مآ اي ىرشبأ : لاقف هل تنذأف

 نا » ظفلب بابلا دانساب باهولا دبع نع راشب نب دحم نع ةشئاع بقانم ىف مدقت دقو « ننیکزت نأ هقاب ذوعأ : تلاق

 ىذلاف « ركب ینو ب هللا لوسر ىلع قدص طرف ىلع نیمدقت « نينمؤملا مآ اي : لاقف سابع نا ءاج تكتشا ةشئاع
 ۰ هليضافت عیمج ال ثيدحلا ضیب «هانعمو هوح د هلوقب دا راا نأكو < ةرصتخ باهولا دبع ةياور نأ ربظب

 ظفع ال هنأب حرص هن ال « ىراخبلا ال هرصتخا ىذلا وه یا ن دمع نأ ىل ربظف « ىليءامسالا جرختسم » تعجار

 ىف عقب مل« «ءايسنم ايسن د اهلوق ققحتب ناکو « هرصتخ هب ثدح اذ ناكف « هيسن مث هعمس ناكهنأو « نوع نبا ثيدح

 یا نب دم نع هخم اشم نم ةعامج نع ىليعامسالا كلذ جرخأو « يلم نأ نبا ةا ورق تعقو ام ]و نوغنبا ةءاور

 هللاو ىنحملا نا هيلا راشآ ىذلا اذهف « هتنيب اک همايب هقاسف نوع نب هللا دبع نع دز نب دامح قيرط نم هجرخأو

 ابلضفو ةشئاع عضاوتو « نيم اتلاو ةب احصلا نيب هتل زنم مظعد سابع نبا مع ةعرس ىلع ةلالد ةصّقلا هذه قو ٠ لعأ

 ريبكلا ىلع ريغصلا ةروشمو « نذإب الإ نینمولا تابمأ ىلع نولخدي ال اوناک ةباحصلا نأو « اهنيد مآ ىف اهديدشتو

 ةنوقحتسيام كرتیال نأ و ء نيدلاو معلا لهأ نم رياك الا بناج ةناعر ىلع هيبذتلاو « هفالخ ىلوالا ام ىلإ لدع هآر اذا

 ةحاصملا ىف كلذ نود ضداعل كلذ نم

 ةيآلا € ادبأ ملثا اودومن نأ هللا " کافی ) بیس -

 "ةشناع نع قورس نع ياا یآ نع ء شعلا نع "نایفس ان دح ̂ فسو نب دم ارم - ۰

 باذع هباصأ دو "سیو تالاق ؟ اذه نينذأتأ : تلف 6 أهم مع ؛نذأتس باث ن نات ءاح » تااق اع هللا < یر

 : اقف ( هرب ”باهذ ی ي : "نایفس لاق ؟ مظع
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 هو ۱۵ و 5 ےک مخ حا نيا ل

 ۰.۰۰ تنأ نكل : تلاق

 )ي le لاو « تایالا لا نیبیو) تص - ۰,

 نع 'ىحضلا نآ نع شهلا نع ”ةبعش انأبنأ ىع ىنأ نبا انثدح راثب نب دن شرم - ۹

 : لاقو ببشف ةشئاع ىلع تباث نب نناسح ”لخد : لاق قورست

 لفاوتلا مو نم ىف رغ ”حيصناو بب رب a ام نا زر ناف

 رك ىل“ وت ىذلاو ) هلا لأ دقو كيلع لدي اذه لثم نیم دت : سلق . كاذك عسسل : ةشئاع تلاق

 « واكو هلا لوسر نع درب ناك دقو : تلاقو ٠ ىلا نم دشا رساذع أو : تااقف ( بم

 یضر ةشناح نع ) هلوق ۰ « ةبألا » ظفل رذ ىبأ ريغل طقس ( ةيآلا ادبآ هلثمل اودومت نأ هللا كظعي باب ) هل

 نايفس نع لمؤم ةارر ىفو « ةبيغلا ىلإ ةبطاخلا نم تافتلا هيف ( اهملع نذأتسي تب اث نب ناسح ءاج : تلاق امنع هللا

 هلو ۰ « اذط نينذأتأ : تلق جرخ الف «ةداسو هل تيقل اف ترمأف « ناسح لخدف ةشئاع دنع تنك و ليعامسالا دنع

 لخدي اذه لثم نيعدت » هيلي یذلا بابلا ىف ةبعش ةءاور قو « اذ نيمنصتام » لمؤم ةءاور ىف (اذهل نينذاتأ تاق )

 6 مهتم هرک لوت ىذلاو) هلوقب دارلا نأ هرهاظ نال لکشم اذهو « منم هریک یلوت ینلاو : هللا لزنا دقو كيلع

 نایفس نع ةفيذح ىنأ ةياور ىف عقو دقو ؛ دمتعلا وهو “نأ نب هللا دبع هنأ اذه لبق مدقت دقو تباث نب ناسح وه

 دق سيل وأ : تلاق ) هل . الكشإ فحا ةاورلا هذبف « هریک ىلو: نم وهو » جرختسملا ىف معز فا دنع ىروثلا

 ( هرصب باهذ ینعت : نایفس لاق ) هلوق . « ىمعلا نم دشأ باذع ىأو تلاق » ةبعش ةباور ىف ( مظع باذغ ه اصأ

 ةياور نود باذعلا ةفصبإ ةدئاع حرصت ةبعش ةياور ىف باپلا اذه دعب عقوو « دودملا ةماقإو » ةفيذح وبأ داز

 کود دقو « ىنايرفلا هنع یرارلاو « ىروثلا وه روكذملا نایفسو . « یمت ه لوقي نأ جاتحا اذطو « نایفس

 وه نایفسو « ىدنكيبلا وه هيف فسوب نب دمو « اذه ريغ ایش شبعالا نع نایفس نع فسوپ ندم نع ىراخبلا
 یایرفلا وه فسوب نب د# و ىروثلا وه انه نامفس نأب حرصتلا ىليعامسالا دنع عقوو . انه ىذلا فالخ ةئبيع نا

 رڪذو ام ضرع ىأ ةنالفب رعادلا پیش لاقي « لزغت ىأ ةليقث ىلوالا نيتدحومو ةمجعع ( ببشف ) هلوق

 فیدح ىف عقو اک لزغ هيف نكي مو هئاشنإو رعشلا داشل] ىلع قلطب دقو « ءاسنلا ركذب رعشلا قيقرت دارملاو « اهتسح

 : ىليبسلا لاق ةلمبأ ا حتفب (ناصح) هلوق . هباوج مظأ ىف ذخأ « هب راحي بيش فت املا رعش ناسح حم امل د ديعم ما

 ىلا ةفخل ظفللا ةفخ ةلك اشم تاحتفلا لاوتب اودصق مهن أك اهن مالعالا فو ثنؤملا فاصوأ ىف رثكي نزولا اذه

 هاري ةنازرلا نم «نازر » هلوقو « اهلا مرظن نمو لاجرلا ىلع عانتمالا هب دار نيصحتلاو نيصحلا نم « ناصح د

 مث ءارلا نوكسو ةمجملا حتفب « ی رغ » هلوقو « ىمرت ىأ ةليقث نون مث ىاذ مث هلو مضي « نزآتو د < ةكرحلا ةلق

 لك اب نأ مدحأ بحال باتفلا يف ىلاعت هلوقب حبملت اف ةراعتسا یه و « ادحأ باتغت ۷ یا نطيلا ةصيمخ ىأ ةثلثم
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 لک أب سانلا بایتغا نم امت ربت دارلاو « رشلا نع ةلفاذلا ةفيفعلا یهو ةلفاغ عمج « لفاوغلا هو . ( اتيم هيخأ محل

 ىلع ام فكي باتفملا نأكف « مظعلا ىلع رتس محلا نأ محملا لک اب «ةريغلا و ةيمست ةبسانمو « ةبيغلا نم مهم وحل
 : ىراصنالا ديز ىبأ ىلع رمشلا اذه ىف ةريسلا ىف ماشه نا دازو . رتس نم هباتغا نم

 لئاز ريغ مد ىعاسملا مارك بلاغ نب ىؤأ نرم ىح ةلبقع

 لطابو ءوس لک نم اهربطو اپمیخ هللا بيط نق ةبذبم
 : قح] نبا نع هيفو

 لماثأ “لإ ىطوس تعفر الف مك ارمعز ىذلا تلق دق تنك ناف

 لفاحا نیز هللا لوسر لآل قرصنو تييح ام ىدوو فکف

 : قحا نا ةياور ريغ نم هل ةءاور ىف کام ا هيف دازو

 لضاوفلا تام یکلاو ىدا ین ايصنمو انيد قلخلا ريخ ةليلح

 لئاوغلا تاذ ريغ تانصحلا نم  ةرح هللا كل رفغيلو كتيأر
 . ناکلاب مافأ اذإ ميخي ماخ لاقي ةميخلا نم هلضأو « تباثلا لصألا ةيناتحتلا نوکسو ةمجءملا ركب « ميخلا هو

 ةشئاع دنع تباث نب ناسح تنب تحدم ةا نأ ةديبع ىنأ نع ماشه نبا ركذ ( كاذكت سل ةشئاع تلاقف ) هلق
 ةصقلا ددعت نكمأ اظوفحم ناك ناف « نونلا فيفختب وهو ٠ اهونأ نك. : ةثئاع تلاقف . تيبلا نازر ناصح : تلاقف

 ال هتنب ىف ناسح مظف نوكيو « ةيناتحتلاب ال نونلاب « هل تنبب ببشي » قورسم ةياور قرط ضمب ىف هلوق نوكيو
 : امف لوق ناس ةديصق ىف تيبلا اذهو « ةدئئاع ىف اهنأ ىف ةرهاظ تايب لا ةيقب نكسا « هب لثم ام و « ةشئاع ىف

 لمانآ لإ ىطوس تسفر الف کل اوعز ىذلا تلق دق تنك ناف

 لحاتم ”ىرما ليق لب رهدإا كب 2 قئالب سيل ليق دق ىذلا ناو
 لوسر نع درب ناک دق : تلاقو » هرخآ ىف دازر « كاذکتسل : تلاق ١ بيعش ةءاور ىف (تنآ نكل : تااق) هلۆق

 لدو رپ هللا لوسر نع ىجام وأ حفانپ ناك ها, ظفلب ةيعش نع رخآ هجو نم ىزاغملا ىف مدقتو « لر هللا

 نم كانه تمدقت ةريخآلا ةدايزلا هذهو  كلذ ىف ماك نم ناكناسح نأ ىلع « كلذك تسل تنأ نكل » ةشئاع لوق
 نع ناسيك نب اص قیرط نم كفالا ثيدح ءانثأ ىف اضيأ كانه مدقتو « اذه نم متأ ةشئاع نع ةورع قيرظ

 لاق ىذلا هنإ : لوذتو ناسح اهدنع بسپ نأ هرکت ةثئاع تناك : ةورع لاق » ىرهزلا

 « ءاقو کنم دمج ضرعل یضرعو یندلاوو نآ ناف

 ام تنیپ دقو « ةشئاع نع قورسم ثيدح ضمب هيف رکذ ( مکح ميلع هللاو تابالا کل هللا نیبید باب ) هلق
 وهو بوسنمریغ رثک ال اذک (),نایلس انأبنأ ريثكنب دمع اناد> » دنسلا لوأ ىف هلوقو < هلبق ىذلا بابلا ىف هيف

 حراشلا ةياور اپلملو « انيدبأب ىلا حیحصلا خسن ىف تسيل لا هذه : ینالوپ ةمبط شاه ىف( ) ١
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 قاجرجلا نعر ؛ ةعام اك درز نآ نع ىليصآلا ةياود ىف عقوو « هب حرص هنع ىوارلا لر وخآ رک نب ناملس

 باوصلا وه ناملسو : ىنايجلا ىلع وبأ لاق . ناملس لدب نایفس

 .ةرغآلاو انا ىف“يلأ باذع مه اونم تيذلا ىف ةشحافل ميشت نأ نوبح نيذلا نا ) ببسي - ۱

 مكيم لضفلا ولوأ لی الو. ۳ "فور هللا نأو هتحرو مكيلع هللا لضف الولو . نولمتال منأو 003 او

 هللا رفني نأ ثوبحت الأ او اوفنيلو هللا لوبس ىف نب رجابللو نیک لاو ىبر لا ىلوأ اوب نأ ةمسلاو

 ( يحد دوف قاوم كك

 رکذ ىذلا ینأش نم کر دال » تلاق ةشزاع نع ىبأ ىنربخأ لاق ةو رع نب ماشه نع ا وأ لاو - ۷

 اوريشأ "دمب امآ : لاق مث م "هه وه ام هياع ىنثأو هللا دمغ دیشنف ابیطخ یف تلي دا لوغو ماق « هب ٿل امو

 ا تداعام راو نم موتبأو « ءو نم ىلعأ ىلع تدلع ام هللا عاو « ىلهأ اوت سان ىف “لع

 ىل دا : لاقف ذامُم نب و مم باغ "الإ رغم ىف تبغ الو « رضاح انأو الا طق شیب لدی الو

 ف

 نأ 4 5 ىتح؛ ام بر نأ تببحأ ام سوألا نم اوناک ول نآ هللاو امآ  تبذک : لاقف - لجرا 9

 ىعمو ىنجاح ضعبل تجرخ مريلا كالذ هام ناكاملف . تملع امو دجسلا ىف رش جرزلاو سوألا نيب نوكب

 ”ةيناثلا تراع 32 . تتكحسو ؟ كتبا ا ما ىأ : تافف حطسم سما : تلاقو ترثمف“ رحطسم ما

 : تلاقف « اممرپناف حطشم سمت : تلاقف « ةثلاثلا تربع مث ؟ گيبا نیپست : اهل تاقف « حطسم سمت : تاافف

 :تلاق ؟ اذه ناکدقو : تلقف ۰ ثيدحلا ىل ترقبف تلاق ؟ ىنأش یا ىف : تاقف . كيف الإ هم ام ناو

 رلوسرا تاقف « تكعوو . اريثك الو اليلق هنم "دجأ ال هل تج رخ ىذلا ناک یتبب ىلإ تمجرف « هاو ممن

 ,رکب اباو لفلا ىف نامر مأ تدجوف رادلا ”تاخدف . مالا یعم لسرأف « ىبأ تيب ىلإ ینلسرآ : هتيم لا

 تا وه اذإو « ثيدحلا اه تركذو اهنربخآف ؟ ةينب اي كب ءاجام : ىتأ تلاقف ار تببلا قوف

 لجر دنع هانسح طق دما تناك القل هلو هلل « نآشلا كام ىح « ةّيني اي : تلاقف . ىنم ع ام ثم

 : تلاق ؟ ىبأ هب لع دقو : تاق . ىنم غلب ام اهنم غلبی ل وه اذإو . اف يقو امدح "الإ را احل اهي

 قوص رکب و . للك نا لوسرو معف : تلاق ؟ هب نا * لوسرو : تلق. معن

 تضاف < ا . أش نم ركر ذ يذلا اهملب : تلاق ؟ ااشام : ىأل لاقف نت تیبلا قوف وهو



EAAدیس باتک - 6 ۱  

 ىبب که هللا لوسر ءاج دقلو 5 تمجرف كتب لار لإ ةن ی ٍكولغ ”تمسفأ ۽ لاق . هانیع

 ٠ اه رم لكأتف ةاشلا لخدت ىتح دقرت تناک ابن الإ ابيع اهلع تدلءام هاو ال : تااقف « یمداخ ىنع لاف

 لاو « للا ناحهس : تلاقف . هب اهل اوطقسأ ینح قليلا لوسر قدصا : لاقفهباحصأ ضعب اهر تا . اهنيمي وأ

 : لاقف « 4 ليق یذلا لجرتا كلذ ىلإ مال ابو . رحألا بهكذلا روت ىلع خئاصلا میام الإ اهيلع "تلعام

 ىاوبأ حبصأو : تلاق هلا لیبس ىف ًاديهش لتقف : ةشئاع تلاق . طق ىتأ فتك تفشک ام راو ؛ لا احبس

 ةو لخد مث « رصعلا یلص دقو يش هلا لوسر لخد ینح الا لف « ىدنع

 ىلإ ىبوتف تالظ وأ موس تفراق تنك نإ « ةشاعاي دعب امأ : لاف مث « هيلع ىثأو هلا ی یلامش نعو ىنيع

52 ۰ 

 نع ىاوبا ىف ا ل

 : تلقف بابلاب ”ةسلاج ىف راصنألا نم ةأرما تماج دقو : تلاق . هدابع نم ةبوتلا لبق هللا ناف « هللا

 : لاق «هْبجأ : "تاقف ىبأ ىلإ تفتلاف « هلي للا ”لودر عوف .اثيش د نأ رتأرلا ىذه نم یدتست الأ

 ”تينثأو للا دی غ تدشن « ابی مل لف ؟اذام ”لوقأ : تلاقف . هيبيجأ : تنقف متأ ىلإ هتفتلاف ؟ لوفأ اذ اف

  ةقداصل ىنإ مشب لجو رع لاو - لمآ ل ىفإ مكل تلق نأآ اوف « دعب امأ : تاق مث "له وه ا هيلع

 “ناوت - لآل ی می او - تامف ىفإ تلق ناو کو ب رع و هب لکت دن « رک دبع ین كلام

 فسوي ابأ الإ  هياعردنأ تھ مسا ١ سلا 0 تام کلر یل دج ام لاو ىإو ٠ اهسفن ىلع هب تماب دق

 «انتکسف « هتعاس نم وپ هللا لوسر ىلع لز ا © نوذصتام ىلع ناعتسملا هَللاو « ليج قلم

 كتءار شا e حسمب وهو هبجَو ىف ورا بل ىنإو « هنع مفر

 الو هدحأ الو. هيلإ موفأ ال لاو : تاقف . هيلإ عرق : ىاوبأ ىل لاقف . ابضغ *تنک ام دشأ ”تنكو : تلاق

 : لوقت ةشئاع تناكو . هوم ريغ الو هوم" ركن اف هوم دقل ٠ ىتءارب لا ىذلا ها لحأ نكلو « دححأ

 ىذا ناكو . كلغ نميف "تكلف ةنمت اهتخأ امأو اریخ الا لقت لف اهنيدب هللا اممّصمف شحج ةنبا بنيز امأ

 ىذلا وهو « هجو هيشوتسي ناك یذلا وهو - “یبا نب ہللا دبع قفانلاو تباث نب ناتتحو حطسم هيف ملكتي

 لجو رع "فا ”لزنأف . ادبأ ةمفانب احطسو مفتي ال نأ ركب وبأ فا : تلق . ةندكو وه - مهنم ربك ىلإ و

 ىنعي ( نيكاسلاو ی رقلا ىلوأ اونؤي نأ ةمساو إل ركب اپآ ىنعي ةيالا رخآ ىلإ ( کنم لضفلا ولوأ لتأی الو

 “ابر اب هاو ىلب : ركب وبأ لاق یتح ( حر روفغ او «مل هنا رفعي نأ نوم الأ ) هلوق ىلإ احط

 « نصي ناکام هل دامو ءادل رفنت نأ بحنل انإ



A۹ 0۷۵۹ - 4۷۰۷ ثيدحلا 

 فال اذك ( حد فؤر : هلوق ىلا ةيآلا اونمآ نيذلا ىف ةشحافلا عيش نأ نوب نيذلا نا : هلوق باب ) هلۆق

 نم متاح ی نبا هلصو فو هه شن نه ) ربظت عيشل ) هلو ٠ ميحر فؤر ىلا هريغ قاسو « رذ

 هلوق ىف ريبج نب ديعس قیرط نمو « هب ثدحتب ربظن ( ةشحافلا عيشت ) هلوق ىف دهاجم نغ حیجن ىبأ نبا قيرط

 اوتؤي نأ ةعسلاو منم لضفلا ولوأ لتأي الو) هلق ۰ انزلا ةشحافلاو ربظتو وشفت نأ ىنمي ( ةشحافلا ميشت نأ 7

 ابضهب الوصوم تایالا ترامف رذ ىبأ ريغا طقس 14 من روفغ هاو - هلوق ىلا  نيكادملاو یرقلا ىلوأ

 یآ تولآ نم رخآ ینعم هلو < تمسفآ ىأ تيل آ نم لعتفي ال هاذعم : ةديرعو أ لاقف (لتأي الور هلوق امأف ضعب

 ةزمحلا ريخأتب. « لأتي الو » ةئيدملا لهأ آرقو فا ءالتئالا .ارفلا لاتو ( الابخ کنولأیال ) هنمو « ترصق
 نحلل ةءارقلا هذه تبسن ام']و فورعم ريغ ةنيدملا لهأ ىلا هبسن امو « فحصلا ممر فالخ یهو « ماللا دیدشت و

 « مسقي ال لوقب € لتا, الو هل وق ىف سابع نبا نع ةحلط ىبأ نب ىلع قيرط نم متاح ىنأ نبا ىور دقو « ىرصيلا

 ترکذ دقو « هماهتب هنع دحا هلصو ( حلا ةورع نب ماشه نع ةماسأ وبأ لاقو ) هلوق ٠ ةروكذملا ةءارفلا ديؤي وهو

 عیب رلا نب دیح مدح و ىو رفلا نع ىلمتسملا ةءاور ىف عقوو « اييرق لب وطلا كفالا تیدح ءانثأ ىف داف نم هيف ام

 الف شحاف أطش وه لب كلذك سيلو « عيبرلا نب دیمح نع هلصو یراخبلا نأ یتامرکلا نظف « ةماسأ وبآ انئدح
 هب راعي

 ك 2 8 4 ت هاج

 ) نوب ويج ىلع “نهرمخم نبيذ ) ا بس ۳
 ۰ ته ارج ۳۹۹ 4 5 2

 اء 1 يضر ةشناع نع ةورع نع رباهش نا ن۶ ساو: نع یآ ان دح بیبش نب ”دجأ لاقو - ۷۸

 ومس و

 نېطورم نقش ( "نوب وج ىلع ن هرم نی رفْیلو )لا لزنآ ل « لوألا تارجاملل ءاسن لا مخرب » تلاق
 « اه ”نرمتخاف

 [ 4۷۰۹ : ىف هفرط - ؛۷۰۸ ثيدحلا ]

 ةشئاع نأ هيبه تن و نع ملسم ن ٍنسحلا نع منا نب ميهاربإ ای لح يعل هن وأ ا( - ب ۷

 اتققعن مرزآ ندا 6 نببویج ىلع "نه رم نریفیلو) ةبألا وذه تان ال » لوقت تناكاهنع هللا یر

 « ا :نرمتخاف ىثاوحلا لبق نم

 دحآ لاقو ) هوق . ىلعب یدع كلذلف نیقاب ینعم نم نیرضی نأك ( نجویج ىلع نهرمخ نرضیا و باب ) هلق
 دقو« ةنيصلا هذج هنع اذه در وأ هنأ الإ یراخبلا خویش نم وهو « ميظع نزو نيتدحومو ةمجعع ( بيبش نبا

 نب یسوم قبرط نم هی ودم نا هجرخآ اذکو« بیبش ن.دحآ نع خئاصلا ليعامسإ نب دم نع رذاملا نبا هلصو

 نع نحر لا ديع نب ةرق قيرط نم ىتاربطلاو دواد وبأ هجرخأ اذدكهو « ديعس نب بایش نب دجحآ نع ىتادندلا لرعس

 نم دواد ىبالو كارألا رش مهلرةكوبف تارجاپلا ءاسنلا ىأ ( تارجابملا ءاسن هللا محرب) هلوق . هلثم ىرهزلا

 تاب اسلا ىأ ىلوأ حج واولا حتفو ةزملامضب ( لوألا ) هلوق . تارجابلا ءاسنلا هللا محرب ی رهزلا نع رخآ هجو

 نأ ةدئام نع ةبيش تاب ةيفص ةياود ىف نکل ٤ تارجاپلا ءاسن كلذ عنص یذلا نآ یطتقر اذهو «تارجاملا نم

 یرابا حض « ج ۲



 ديسفتلا باتك - 0۵ عم

 « نهرزأ ه ةيناثلا ةءاورلا قو « رازالا وهو طم عج ( نبطورمم ) هلوق ٠ هيلع هينأس اک راصا لا ءاسن ىف كلذ

 اهسأر ىلع راخلا عضت نأ كلذ ةفصو ۽ نبهرج و نيطغ ىأ ( نرمتخاف ) هلوق . « ىثاوحلا لبق نم اهنةقش و دازو

 نم اهرامخ ةأرملا لدست ةءلهاجلا ىف اوناك: ءارفلا لاق < عنفتلا وهو رسپالا قتاعلا ىلع نم الا بن اجلا نم هيمرتو

 ی ) ةيناثلا ةياورلا ىف هلوق . لجرلل ةمامعلاك ةأر ملل رالاو , راتتسالاب نرمأف « اهمادق ام ففکنو اهئادو

 ٠ عقو اذکه (نهرزآ نذخأ ( نيبويج ىلع نهرمخي نيرضيلو إل ةيألا هذهتلزئ امل ) لوق . لسم نبا وه ( نسحلا
 « ءاسنلا ذخأ ١ ظفلب عفان ني ميهار نع كرابملا نبا ةءاور نم یناسنلا هج رخأو « اريمض لعافلا ىراخبلا دنع

 ۰ رم متاح ىنأ نبالو « راصنالا هان ن » ظفلب عفان نب ميهاربأ نع بابحلا نب ديز قیرط نم ماحلا هجرخأو

 0 نولضفو شيرق ءاسن ةشئاع دنع انركذ » هظفاو « كلذ حضوب أم ةيفص نع مخ نب ناهع ن هللا دبع قيرط

 الو هللا باتكي اقيدصت دشأ : راصنالا ءاسن نم لضفأ تيأر ام هاو ىنكل و « ءالضفل شيرق ءاسن نإ :كلاقف

 نماع نولي نملا نفاجر باقتاف €( نبویج ىلع نهرمخ نيرضيلو إل رونلا ةرونم تلزنا دقل « ليزتتلاب انام

 « نابرغلا نهموءر ىلع نأك تارجتعم حبصلا نيلصي نحبص أف ارطرم ىلا تماق الإ ةاما نوئم ام « امف لزنأام 5

 كلذ ىلا نرداب راصنالا ءاسن نأب نيتياورلا نيب عملا نكمي و

 نافرفلا ةرود - ۵
 یا ل 00 د 2 ج

 ليلا نم اف نم : 6 ةفلخ رل . سمشلا عواط : € اليلد هيلع ) . اد : ( اتكاس إل . سمشلا عولط ىلإ

 : ( نيعأ ةكرق انيئايكذو انجاوزأ نم انل به )ل ”نسحلا لاقو . ليالاب هکردآ راهنلاب هتاف وأ « راهنلاب هکردآ لع

 . الر ( اروب إل سابع نبا لاقو . هللا ةعاط ىف ”هبدبح ی نأ نم نمؤلا نيمل رفأ ءىش امو « هللا ةعاط ىف

 ”تيلمأ نم « هيلع أرق : ( هيلع ىلك ) . ديدشلا دقوتلا : مارطضالاو ريمستلاو « رك ذم ( ريمسلا ) هريغ لاقو

 : ( امارغ ) . هب دتمبال , ايش هب تأَبَع ام لاقي € أبعي ام ) . ساسر همج «ندماا : ( "سرا ) . "تامأو

 نا دلتا لَك تتع : م ةيناع إل ةبيم نبا لاقو . اول اوتعو )دهم لاقو . کاله
 نا هلصو ( حيرلا هه نسب ام اروثنم ءابه : سابع نبا لاقو : مبحرلا نمحرلا هللأ مسل ناقرفلا ةروس ) هلوق

 ىلع قيرط نم متاح ىبأ نالو « هنيو » هرخآ ىف دازو هلثم سابع نبا نع ءاطع نع جيرج نبا قيرط نه ر رج

 لخدي ىذلا وه : ( اروثنم ءابه ) هلوق ىف ةديبع وبأ لاقو . () لاق سابع نا نع ةحلط ىبأ نبا

 قيرط نم متاح ىبأ نبا یورو . لظلا ف یرب الو سم هل شيل و , سمشلا عم دابغلا لثم لخدب « ةوكلا نم تبا
 ءايه ) هلوق ىف ىلع نع ثراحلا قيرط نمو « عطتسي | هيلع ضبقي كدحأ بهذ ول » دازو هومن ىرصبلا نسحلا
 نبا نع ةحلط ىبأ نب ىلع قيرط نم متاح ىبأ نا هلصو ( کذاب كاعد ) هلو . ةوكلا نم رثن ام : لاق ( ادوشنم

 لضالاب ضاب (۱)



 6۹١ ناقرفلا ةروس

 ۰ نيب أم لظلا هم ) هلوق . هدجححو قسنلل انه اذه تدثو٠ نام الا باتک لئاوأ ی هیلغ مالک. مدقت دقو « هلثم سابع

 لع دن عو . هلم سابع نبأ نع ةدلط ىنأ ù لع قيرظ نم ا ۹ نا هلصو ) سمشلآ عولط ىلا رجفلا عولط

 هال رظأ همقو ٠ اذه نب رسفملا لاوقا ترهاظت : ةءطع نا لاتو « هلم ةداتقو نسملا نع رمعم نع قازرلا

 ا ااو راهت ىف هنأ عم دود“ لظ امف قب ةريس ةدم سمشلا بورغ دعب نم لب ؛ كلذ تقولا اذهل ةيصوصغال

 دوج وما لظلاو : لاق « رابنااب عقب ال لاقي اما لظلا نأ وهو رخآ ضارتعا ىلا راشآ مث . ةعطقتم لالظ هيفف راهللا
 اتق ىف ناف « الا قارس نم صضوصخلا ريسفت رکذ هنأ لوالا نع با وا و . یهننا لبللا اياب نم نیئقولا نذه ىف

 رهظف . الیاد هيلع تلعج اذهلف هلبزيف ابعولط لبق دجوي ىذلا بقعت سمشلاو ( البلد هيلع سمشلا انلعج مث 2
 ىذلا نال طقاسف ىلاثلا ضارتعالا امأو . بورغلا دم ىذلا نود ةبآلا ريسفتب عولطلا لبق ىذلا تقولا صامتا
 هيلع كاذ قالطإ عنتما ال اقتحم ىنانلا لوق ناك ولو ىح «یفاا ىلع مدقم وهف تبثم ةقث لظ كلذ ىلع قلطإ هنأ لقت
 نبا هلصو ( سمشلا عولط : اليلد هيلع) هلوق . روكذملا هجولا نم متاح ىبأ نيا هلصو ( امتاد انك اس ) هلوق ٠ اذا
 یا نبأ هلصو ( ليللاب هكردأ راهنلاب هتافو وأ راملاب هكردأ لمع ليالا نم هتاف نم : ةفلخ ) هلوق . كل دك متاح ىنأ
 هلوق ٠ ىرصبلا وه (نسحلا لاق ) هلوق . هرحن نسحلا نع رمعم نع قازرلا دبع هجرخأ اذكو « كاذكاضيأ متاح
 تم مزاح نب ريرج انثدح د روصنم نب ديعس هلصو ( هللا ةعاط ىف : نيعأ ةرق انتايرذو انجاوزأ نم انابه )
 یه , ايزدلا ىف لب : لاق ؟ ةرخألا ن مأ ادل! ىفأ « ةرقلا ام : (انجا رزآ نم انا بهز هلوق نع لجر هأسو نسما
 ىعطقلا مزح نع « ةلصااو ربلا باتک د ىف كرابملا نب هللا دبع هجرخأو « حلا هللا ةعاط هدلو نم دبعلا ىرب نأ هللاو
 (هللا ةغاط ىف هبيبح ىر نأ نم نمؤملا نیما رقأ ءىش امو) هلي . دايز نب ريثك لئاسلا لجرلا یسو « نسحلا نع
 قبرط نم رذناا نبا هلصو ( البو اروبث سابع نبا لاتو ) هلوق . همی یر نأ » روصنم نب ديعس ةءاود ىف
 كلانم اوعد ) هلوق ىن ةديبع وأ لاقو « طقف سال و رذ ىبال اذع تبثو « سابع نبا نع ةحلط ىنأ نب ىلع
 ىف دهاج نع حیجن ىفأ نبا قيرط نم ديمح نب دبع هلصو ءاوغط م اوتء ل دماج لاقو « کلم ىأ ( ارو
 اندتعأو ) هلوق ىف ةديبع وبآ لاق ( ركذم ریمسلا : هريغ لاتو ) هلو . اوفط : لاق ( ارببكاوتع اوتعو إل هلوق
 ريمضلا داعأ مث را هب رعسي ام وهو رک ذم ريعسلاو € مهتأر اذا - هدعب لاق مث  اريعس ةعاسلاب بذک نإ
 مارطضالاو ريعستلاو ) هلوق ٠ ركذملا دب ام نوتنژپ مث ثاؤم ببس نم ارك ذم ربظت كلذ لعفت برملاو ؛ رال
 : هيلع ىلع ) هلوق . ماعلالا ةروس ریست ىف مدنت ( ريطاسأ ) هلوق . اضيأ ةديمع یا لوق وه ( دیدشلا دقوتلا
 « هيلغ تيلمأ نم وهو « هيلع أرقت ىأ مهيلع ىلع یف إل لوق ق ةديبع وبأ لاق ( تالمأو تيلمأ نم هيلع أرقت
 سرلا ) هلو . < قحلا هيلع ىذلا للمل و إل ةرقبلا ةروس ىف ىلاعت هلوق ىلا ريشي « هيلع تالمأ رخآ عضوم ىف مو
 ريغ نوکت رثب لک سرلا لياخلا لاقو « ندءملا ىأ ( سلا باحأو) هلوق ىف ةديبع وبأ لاق ( ساسر هج ندعملا
 « بلا سرلا : لاق دهاجج نع سيجن ىبأ نيا قب رط نم متاح ىلأ نباهدروأ امدحأ : لاوقأ كلذ ءارو « ةيوطم
 : لاق ةداتق نع ديعس قيرط نمو « ب ىف مین اوسر سرلا باوصأ : لاق ةمركع نع لجر نع نایفس قيرط نمو
 ( سزا باحضأو ل هلوق ىف سابع نبا نع ةمركع نع بيبش قيرط نمو . ةماعاب اوناک سرلا باوعأ نأ اثدح
 مب أبعي ام لق ) هلوق ىف ةديبع وبأ لاق ( هب دنع ال ائيش هب تأبع ام لاقي أبعي ام) هلو . ناجس رذاب رش : لاق
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 ریخأت و مذقت تاياورلا ضعب ىف عقو : ( هيبنت ) . ايش كتددع ام ىأ ایش كب تأيع ام محلوق نم وه ( ىبد

 ىأ < امارغ ناك اهباذع نإ ١ هلوق ىف ةديبع وبأ لاق ( اكاله امارغ ) ]وف . لوس امف بطخلاو « ريسافتلا هذه

 هربسفت قاذک ( نازخلا ىلع تنع ةيئاع : ةنبع نبا لاقو ) هلق ٠ باب مرغم لجر هنمو « مه امازلإو کاله

 نم دوه ةصق ىف اذه رکذ مدقت دقو« € اوټ إل هلوق ركذ ا! ادارطتسا انه هرک ذ امل و ۽ ةقاغا ةروس ىف اذهو

 ءایبن الا ثيداحأ

 € اليبس "فاو ناکم 5 کلا و ۲ ت ىلإ مههوجو ىلع نوش نيذلا م تيس أي بس ١

 "سنا اند داق نع نابیش اند *یدادنیلا دم ی ف وب ان دح دم نب كا ۳ شی بس ۰

 یذلا "سیل : لاق ؟ ةمايقلا موي همجو ىلع "فاکس لا رشح للا نام : لاق الجر "نا » هنع هللا یفر كلام نبا

 « انبر قرعو ىلب : ةداعق لاق ٠ ةمايقلا موب همجو ىلع هيثم نأ ىلع (رداق ايندلا ىف نیلجتزا ىلع ماشمأ
 [ ۱۰۲۳ : ىف هفرط 491٠١ ثيدحلا ]

 لضأو  هلوق ىلا هريغ قاسو « رذ دال اذک ( 1 آلا مج ىلا ممهوجد یلع نورشحي نيذلا هلرق باب ) هلوق
 مسا ىلع فقأ مل ( رفاكلا رش هلل ین اي : لاق الجد نا ) هلوق . نحرلا دبع نبا وه ( نابيش ) هلوق ٠ ( الیبض

 ماحلا ةءاور ىف ( رفاكلا رشح ) هلو . ىلاعت هقا ءا نإ قاقرلا بانک ىف فوتسم ثيدحلا حرش ايدو لالا

 رانا دنع ةر ره نأ ثيدح ىفو « مههوجو ىلع رانلا لهأ رشع و هللا لوسر لثس» سنأ نع رخآ هجو نم
 : ليقف . مههوجو ىلع فئصو « مهمادقأ ىلع فْنصو , باودلا ىلع فنص : فانصأ ةلالث ىلع سانلا رشح »

 مجود نمو <« انایکر نورشع نبب رقم ا نآ تبداحالا عومج نم ذخ و و ٠ ییدا « میهرج ىلع نوشم فو ف

 ةدايزلا هذه ( انبر ةزعو ىلب : ةداتق لاق) هلو . مرهوجو ىملت نورشحیف رافكلا امأو « مهمادقأ ىلع نیل. ند

 <« سلا و هلوقا افیدصت ةداتق اماق « روكذملا دانسالاب ةلوصوم

 . Iیک تو 01 2

 ور .< ب 2 01 0 سس هاو ن ٠ 8
 ةبوقملا 1 اماثا یاب كد لفي نهو ۰ نوازی الو ¢ قلاب الإ ا مرح ىلا سفن نواتقي الو

0 < ۳ a vs ا يا نع رلئاو ىبأ نع ”ناملسو "روصنم ین دح لو نایفس نع ی اقم 
00 2 

  7لاق ؟ را نا دع بنالا هيأ ل ۳۹ لو 71 0 5 تكل راو لاق نعش ر نا زر :

 م45 * مر ۳۹ ت که ءا مارس ۰ ۳ 4 ۶ م ۶ ی رم ی ك 0 م

 1 یا م: تلف ۰ كد معطي نأ ةيشخ كالو لقت نأ مث ۳ لاق ؟ یا مث : ناو 5 كقلخ وهو دن ره لم نا

 هلا مم نوعديال نیذلاو ) تم نا. لوسر لوقل (ةیدصت ةيآلا هذه تازنو لاق ۰ كراج رقللح ینازت نأ : لاق

 ( نونزي الو "تاب الإ فا مكرح یتلا سفنلا نلتقي الو ءرخآ اإ
 هيو ١4 .5 اه وع ها رس نی و ا 3 0



 1 ۱۷۱۱-2۷۱۱ ثيدحلا

 نواتقي الو ل هيلع تأرقف ؟ ةبوت نم ًادمعتم انمزم لتق نل لبسه : ريبُج نب ديعس لاس» هنأ درب ىلأ نبا

 امتحن ةيكم هذه : لاقف لع اہ ارق اک سابع نا ىلع اهنأرق : ثيعس لاف ( یاب الإ هلا مرح ىتلا سفنلا

 «ءاسنلا ةروس ىف ىتلا ةيندم يآ
 35 “6 ے۸ "2م 0 س

 ريبج نب ليس نع نامنلا نب ةريفلا نع ةبعش اذث دح ردنغانث دح راشب نب دم (قادج - ۳

 لو« نام رخآ ىف ثا رن : لاقف سابع نبا ىلإ هيف تلخ دف « نمؤملا لتق ىف ةفرکلا ”لهأ فاتخا » لاق

 « یش امخسلپ

 ۱ 5 ۶ مس

 هللا یفر سابع نبا تلأس « لاق ریبج نب ديعس نع روصنم ان دح ةبمش انثدح مدا اشو - 6

 ( رخآ الإ هللا عم نوع'دن ال )هک "لج هلوق نعو ه ةبوتال : لاق © ج ةؤازؤل) ىلاعت هلوق نع امهنع

 « ةيلهاجلا ىف مذه تناك : لاق

 لإ هريغ قاسو ءرذ ی اذك ( ةنالا سفنلا نوا الو رجخآ الإ هللا عم نوعدب ال نيذااو هلوق باب )ەل

 ة وقع ىأ ( اماثأ قلي كلذ لعفب نمو إل هلوق ىف ةديبع وبأ لاق ( ةءوقملا : اماثأ قلي ) هلوق . € اماثأ و هلوق

 هجرخأ ريخالا اذهو .رانلا ىف داو هنإ لاقرو لاق . الاکن : لاق امان قلی ةداتق نع رمعم نع قازرلا دبع لاقو

 وه ( نایاسو ) رهتعملا نبا وه روصنم ىنثدح ) هلق . امهريغو ةمركعو ورع نب هللا دبع نع متاح ىنأ نبا

 . لیبحرش نب ورم هجا ةلممم اهدعب ةيناتحتلا نوكسو ملا حتفب ( ةرسيم نآ نع لئاو ىنأ نع ) شعألا

 - ىر وألا نايفس وه لئاقلاو « شمالا هقبط نم هة « قوکراا یدسالا نابح نبا وه ( لصا و ینادح و لاق ) هلوق

 «© ةرسيم ار دوعسم ناو لئاو 5 نيب هيف الوند أف امم نانثا امآ : سفنأ ةثالث نع هدنع ثردحلا نأ هلصاحو

 نأ نع لئاو ىنأ نع ةئالثلا نع نايفس نع ىدرم نب نحرلا ديع هاور دقو . هطقسأف لصاو وهو ثااثلا امآ و

 هجرخآ دقو . ديعس ی ىح هلصف ا لصاو ةياور نم ةرسيم ىفأ طاقسإ باوصلاو « امهودعف دوعسم نبا نع ةرسيم

 نودیم نب ىدهمو ةيعش و كاذگ و د أضيأ ةرسلم نأ طاقساب لصاو نع لوغم ن كلام قی رط نم هود رم نا

 هللا دبع نع لئاو بأ نع شعألا نع نايبشو بابش وأو ةبواعم وأ ءاور : یطقرادلا لاقو . لصاو نع

 . اهيلع هقفاو ريثك نب دم نأو ىدبم نا ةءادر ركذو ؛ شعألا ةاور ىف هتايثإ باوصلاو « ةرسيم أ طاقساپ

 شعالا ةباور ىلع لصاو ةءاور لمح ةنالثلا نيب حم# ىدوم نآ هن ثدح امل ىروُثلا نوک نأ هبشرو : لاق

 نع رخآ هجو نم دحالو « هللا لوسر اي تاق , اور ىف ( لپ هللا لوسد لئس وأ تلأس ) هلوق . روصنمو

 : تلقف هتولخ تمنتغاف < هند لفسأ تدعقو ضرالا نم زم ىلع مپ هلا لوسر سلج ه دوعسم نبأ نع قورسم

 لسم ةياود ق ؟ ) رک أ هللا دثع بل دا ىأ ( هلوق“ ثيدحلا ؟ ۾ ركأ بونئذلا ىأ « هنأ لوسراب تنأ ىأو ىبأب

 نع هلاؤس قاضی دوعسم نبأ ثيدح ىلع مالكلا ىف اهطبض ىف مالكا مدت ( ىأ مث تلق) هل . مظعأ

 نم ىأ ( كعم معطي نأ ةيشخ كدلو لتقت نأ ) هوو . اريظأ يأ نونلا رسكب (ادنز هلوق . لاعالا لضفأ
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 نزوب ةلمبملاب ( ةليلحب ینازت نأ ) هلوق . ناددجولا عم لخبلا ةبج نم وأ ۰ نكي ام مدع دنع هيلع هسفن راثيإ ةمج
 لحن اهمال لولي لا نم ليقو « ةلعاف مع ةليعف ىوف هل لحن ال لحلا نم ةذوخأم یهو «ةجورلا دارملاو ةميظع

 - ىلا  رخآ اف هللا عم نوعد ال نيذلاو مب هللا لوسر لوقا اقیدصت ةبالا هذه تل زن و) هلوق . ابعم لو هعم
 داولابف لا امأ : ناديقم ثيدحلا نو « ناقلطم ةيألا ىف انزلاو لتقلاو ٠ دوعسم نا لاق اذكه  نونزب الو
 لتقلاو انزلا قلطم ىف تدرو ناو امال غئاس ةبآلاب كلذل لالدتسالاو . راج لا ةجوزيف ائزلا امأو « همم لک الا ةيشخ

 هقا لوسر لاق » لاق دوسالا نب داددقملا ثيدح نم دحأ ىور دقو « شغأو رك أ هذج انزلاو اذه لتق نكل

 ةأرماب ینزب نأ نم هيلع رسيأ ةوسن ةرشعإ لجرلا زي نال : لاق . مارح : اولاق ؟ انزلا ىف نولوقت ام : مقلب
 وبأ لاقيو « راسي نب عفان ةزب ىنأ مساو ىازلا دیدشت و ةدحوملا حتفب (ةزب نآ نب مساقلا قربخأ) هلوق . « هراج

 هللا دبع نب دم نب دحأ وهو « ءىرقملا یزلا دج دلاو وهو « مثدنع ةة ريغص ىعبأت یکم. هوبآ ال اقا دج زن

 ىف ( ةیوت نم ادمعتم انمّوم لتق نمل له ) هلوق ٠ دحاولا ثيدحلا اذه الإ یراخبلا ىف مساقلل سيل و « مساقلا نبا

 اهتأرق ) : ديبج نبا ىأ (ديعس لافف ) هلوق . « هل ةبوت ال لاق » بابلا رخآ ىف ريبج نب ديعس نع روصنم ةءاور
 لثق ىف ةفوكلا لهأ فلتخا : ريج نب ديعس نع نامعنلا نب ةريغلا قيرط نم اهدءب ىلا ةءأورلا ىف (سابع نیا ىلع

 ےل . هجوأ یهو نيتلمبم ءاحو ءارب « تلحرف » ىنيمشكلا ةباور ىف (سابع نبا ىلا هيف تلخدف ) هلۆق . نمؤملا
 تباث نب ديز نب ةجراخ قيرط نم ةيودرم نبا یورو « ةاورلا هذه ىف اذدك ةيندم ةبآ اخس یه ( ةيكم هذه )

 لهأ فاتخا ) ةبعش نع ردنغ ةءاور ف هلا ٠ « رهشأ ةتسب ناقرفلا ةروس دعب ءاسنلا ةروس تلزن » لاق هيبأ نع

 نم هريغو لسم هجرخآ دقو « ءاسنلا ريسفت ف مدآ ةياور هرم رصخأو ‹ | رضاع مفو اذك ( نمولا لتقف ةفوكلا

 . نهج هزازجل ادمعتم انمؤم لتقي نمو ةنآلا هذه ىف ةفوكلا لهأ فلتخا : ظفلب ردنغ نع هنم ةيعش نع قرط

 0 ةروكذملا ةی الا نیست ارقابس نم رېظی الو 03 ةءاورلا هذه ف اذک ( ءیث امخسأب و لز ام رخآ قتلزت هلوق

 ۷ 0 لاقذ < موج هزاز هل وق نع سابع نا تلأس « رییچ نب دیعس نع بايلا ق روصنم ةاور ىف اب دقو

 همأب ىذلا ىلإ ىذلا بايلا ٤ ابو« ةيلهاجلا ق هذه تاکو لات مرخأ اهإ هللا ۳ نوعدب 2 هلو نعو « هل ةب و

 كلذ نم حضوأ

 6 انابمأ هيف "دلخكو ةمايقلا موي "باذملا 4 نّعاض: ) اپ - ۳

 لثس 2 ىربأ نا لاق : لاق ۳ ی كود ن روصنم نع نابيش ان لح صفح ù مس شرم س 9۵

a © 4ءام اىسد  fسا ا وح - #  
 مرح ىلا سفنلا نوات» الو هلوقو ( منهج هؤازط 0 مو لتفقد نمو 2 ىلاع# لوق نع سابع نبا

 انلمقو « هللب انل دم دقف : ةكم لها لاق تل زن |! : لاقف تلف (نمآو بات نم الإ غلب ىح - یاب الإ هلا

 ىلإ  احلاص المع لمعو نمآو بات نم الإ إل هلا ل رذأ . شحاوفلا انينأو « قحلاب الإ هللا مارح ىلا سفنلا

 < ( امحر اروتغ  هلوق

 الدب 4 دلك و فعاضي 2 ق مرج اب دوما أرق ) انام ه.ف دلم و ةماءةلا مو باذعلا هل فعاض باب ( هلوق
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 هلوق . فانئتسالا ىلع عفرلاب صاع نع ركب وبأو ماع نبا أرقو . لامتشا لدب ( اماثأ قلي هلوق ىف ءازجلا نم

 ديعس نع ) هلو . رمتءملا نا وه روصلمو . نمحرلا دبع نا وه نابيشو « يحلطلا وه ( صفح ن دعس انثدح )

 نبا لكس ( هلو . نيعص یاو وهو ۰ نمرلا كوع ها و ور وصفم یازو ةدح رع ) یزآ نا لاق : لاق رب نا

 نع ريبج نب دیعس ها ور نم هنأ ىطتقب وهو : قسنلل هلثم و , ىضاملا لعفلا ةيصب رذ ىنأ اور ىف اذک ( سابع

 نيتبألا قايس دعب هلوق هيلع لدی و « دمتعلا وهو ألا ةغيصب «لس» لیضالا ةناور فو « سابع نبا نع ىزبأ نبا

 اذکنع سابع نا لتس یدقتب ههیجوت نکع رخآلا ظنالا ناك ناو ء لس و هلوق بارج ىف حضاو هناف « هتلأسف »
 روصنم نع هيل: ىذلا بایلا ىف ةعش اور لوألا دیوب و ٠ هفاک یخ الو « الثم رخآ ,یش نع هل أسف باجان

 مهار] نب قع) هج رخا اذکو < هتل اف سا. نبا لأسأ نأ یزآ ن نحرلا دیع شاو لاق ريبج نب دیعس نع

 نمرلا ديع ىىمأ لاق و ظفلب ی ف ىرخأ قرط نب ةودرعو ادهرغأر « روصنم نع ر رج نع هريسفت ىف

 اذه ق مالس نب مساقلا ديبع ىبأ ةءاور ىف عقو هنأ هعبت نمو ضایع ركذو « هركذف « سابع نا لس نأ ىزبأ نبا

 سابع نبا لاسأ نأ ىزبأ نب نمحرلا دبع نب دیعس ین مأ د ریبچ نب دیعح نع( قيرط نم ثيردحلا

 طقس هلمإ : مهضعب لاقو لاق « نمحرلا دبع نبا» ینا هريغل و « سابع نبا نع ريبج نب ديعس لا ور نم ثر داف

 لاوس ركشي ال مث « نمحرلا دبع نبا مآ » لصالا نرکیو « لمآ » نم فحصت و نمرلا دبع لبق « نبا »

 نم اهریغو نيحبحصلا ىف تباثلا : تلق . هقفأو هثم مذ ناك نم هلأس دقف ساع نيا نم هتدافتسا و نہ رلا دع

 نب دیعس ةياور نم ثيدحلاف « سابع نبا لأسأ نأ ىزنأ نب نمحرلا دبع ما د ريبج نب ديعس نع تاجرختتسلا
 نحرلا دبع نبا وأ نمحرلا دبع نب ديعس هيف داز ىذلا و « سابع نبأ نع ريبج

 «تانسح مهناثیس هللا لدبي كوا (سااص المع لعو "نمآو بات نم الإ ) اپ - ٤

 4 امحر آر وفغ هللا ناکو

 نهحرا دبع قوما » لاق : و نب ديعس نع روصنم نع هش نع فا ارا ”نادبع شرم تبح

 8 امخسلپ : لاقف هتلأسف 2 دت 5 "لقب نمو نيتبألا نيئاه نع سابع نا لأسأ نأ ىا نا

 52 كرشلا لهآ ف تل زن : لاق 4 رخآ 4إ لا مم هنوعدن ال نيذلاو 3 نعو

 عم نوعدب ننذلأ و نعو « ءىش امخسني مل: لاقف هتل أسف ( ادمعتم ائمؤم لتقب نم و2 نیتسالا نيناه نع ) هلو

 مدقتام امهنم مأو « مثأ هجولا اذه نم لسم قایسو « ارصتخم هدروآ اذكه (كرشلا لمأق تلزت : لاق ( رخآ اإ هللا

 مرخآ اإ هللا عم نوعدب ال نيذلاو إل ناقرفلا ةروس ىف یا ؟ امه ما ام نيتي الا نيت اهو ظفلب رب رج ةياور نم ثعبملا ىف

 لاق ناقرفلا ةروس ىف ىلا تازن امل : لاقف سايع نبا تلأس : لاق (ادمعتم انمؤملتقي نمو) ءاسنلا ةروس ىف ىنلاو

 : لاق« الا ( بات نم الإج تارق لاق « شحاوفلا انيتأ و رخآ اهلإ هللا عم انوعدو سفنلا اناتق دق : ةكم وكر شم

 1 وت ال منبج هژازگ !دمعتم انم و وم لثف مث مالسالا فرع دق ىذلا ومف ءاسنلا ةروس ىف ىلا اما و : : لات« كئ و هذبف

 لصالاب شايب (۱)



 ريسفتلا باتک _ 1۹1 ٥

 نيالا لمي ةراث ناك ساغ نیا نآ تاباو را هله ف ام لصاحو ۴ مدن وز الإ : لاو دما كلذ تركذف لاك ¢ هل

 ف ىلا موم نأب ةيمالك نيب عما نکء و . امتع اميل لعب ةراتو « امهادح] خسلپ مزج كإذإف دحاو لح ف

 نه ىلوأ ا!ذهو « صريصختلا ىلع خسنلا نوةلطب فاسلا نم ريدكو  !دمعنم لدقلا نما ةرشايم اهم صخ ناثرفاا

 لاق اذإ نهؤملا نأب سايع نبا لوقر . 4L مجر مث خسنلأب لاق ها یروعد نم ىلوأو 3 ضق 122 لع همالك ,زح

 قيرط نم ىربطااو دمحأ ىورف : مدقت ام حرصأ وه ام كلذ ىف هنع ءاج دقو « هنع روپشم هل ةبوت ال ادمعتم انموم

 دعا سابع نبا لع تکو لاق دما یآ نا ماش نع امهالک ىهذلا راع قبرط نم هجام نیاو قاسنلاو راجلا ىح

 الا قاسو « امف ادلاخ موج هؤازج لاق ؟ ادمعتم انموم لتف لجر ىف یر ام : لاقف لجر هات اف . هرصب فک ام

 دعب یحو لزت امو « بلي هللا لوسد ضيف يح ءیث امخسف امو ؛ لزت ام رخآ ىف تاز دقل : لاق ( ايظع ال لا
 ظفل « ىدهلاو ةبوثلا هل ىنأو : لاق ؟ یدتدا مث اماص المع لمعو نمآو بات نإ تیآرفآ : لاق . لر هللا لوسر

 6 هرفغإ نأ هللأ یسع بذ لک د لوق 22 هللا لوسر تعمج ةبواعم نع قالوألا سی ردآ نآ قيرط نم فاسنلاو

 كلذ نم درو ام ةئسلا لهآ عیج و فاساا روومج لمح دقو « !دمعتم انمؤد لكشف لجرلاو ]رفاك توع لجرلا الإ

 اكس هب زا نأ هللا ءاش نا ىأ 4 موج هؤازج إل هلوت یعم : اولقو < هريذك لت الا ةبوت اودكو « ظيلغتلا ىلع

 ىف ةجحلا نمو مءاشي نا كلذ نود ام رفغيو هب كرشي نأ رفغي ال هللا نا 2 اضيأ ءاسذلا ةدوس ىف ىلاعت هلو

 مث . ةئام هب لک أف هلتقف « ةبوت ال : هل لاقق ةئاملا ما ىتأ م اي نيعسلو ةعسا لتق ىدلا لیئارسالا ثيدح كلذ

 تن اذاو ۰ اعضا و قاقرلا ققاسو 0 دوشم ودو 0 تبدا » ةيوتلا نيب و كنب لوڪ نهود لاقف رخآ ءاج

 میلی نم ىلع تناك ىلا لاقثالا نم pre هلا فخ ا( ىلوأ مه هلثف ةمالا هذه ريغ نم لبق نأ كلذ

 ةكلك : € ازا نوک فوسف ر) باپ - ه

 لاق قورسم نع سم انث دح شعلا اندح ىبأ انثثلح رثابغ ن صفح نرم شو - ۷

 ۰ اما زا ”نوكي فوسف 3 مارو «ةثطبقو مورو ¢ ًرمقلاو ناخ لا نشم دو سیخ : هلا دبع لاق و

 ءازج ىأ : ) امازا نوكي فوسف 2 هلوق ىف ةديبع وبآ لاق )اھ 4 امازل نوک فوق 2 هلوق باب ) هلو

 وكلا یحضاا وب أ وه ( سم انثدح ) لوق . اكاله نوکپ رخآ یعم هلو « لمع اع لماع لک مزلي

 ءارمشلا ةروس س ۲

 (ةکسیلا ) .نیروحسم : ( نیرحسر) ۰ سماذ تفت ( میضه ) .نوببت ؛ ( نوئّمَت ) دهاجم لاقو

 . مولعم : 6 نوزوم ) . مایا باذملا لالظإ : € ةللاقلا موي ر ۰ رجشلا مه یو کیا مج: (نکبال )و

 ”نبا لاق . نيلصلا : (نيدجاسلا ىفر) . ةليلق ةفئاط ةمذرشلا : (ةمذرشآ ) هربف لاقو ٠ لبجلاك : (دوطلاك )

 ۲ ةمی را ءدحاو عايرأو 5 ةمير ”هعمجو ۲ ضرألا نم عافيألا 2 عیرا) : عناک 4 نورلخم کنم ۲ سابع



 ۹۷ ءارعشلا ةروس

 4 اوت زل . نيفذاح : نيهراف لاقيو « هانم نیهراف 6 نی : (نيهرفإ e ومف واني لک (عناصم 2

 قالغا یی البجو الوجو الج: هنمو ¢ : لس ٤ قلحلا ak) ١ { ۰ شر ثاعو ؛ دالا لشأوه ۱

 1 ۱ سايغ نا هلاق

 (نونبت : نوثرعل دعا# لر هلوق رخ وم رذ ی ال ةلمسبلا تنبأ )م هحرلا نهرلا هللا ممد - ارعشلا ةروس )

 «اناينب (نوئبعت يآ  جف لکب لاق € عيد لكب نونبت 3 هلوف ىف هنع حیجت ىلأ نبا نع ءاقرو نع نایرفلا هلصو

 امنع ةينغ ىف اوناکو ء اهب !ودت e ةءد7 صم نک امآ ىف اءالعأ اوذذا مث « موجن :لاب رافسالا ىف نودنچ اوناك لمقو

 نیا یورو « امشه مش د ظفار ىنايرفلا هلصو ( سم اذإ تنی : مضه) ۱۳۹ بع ناینیلا |وذخاف « موجنلاب

 ليقو نيللا بطرلا ميضحلا » لاق ةم رکع قيرط نمو « ترثاتت !متسسم ادا ةعلطا » ده اج نع رخآ هچو نم متاح ىبأ

 نر روحسملا نم ىأ (نيرحسملا نم تنأ ا ) هلوق ىف فايرفلا هلصو (نيدوحسم : نررحسم ) هلوق . « بنذملا
 نيتلمبع رحسلاو . ىبتنا هيف لكأ ام ىرفي ًارع هل نأ كلذو ء رحسم ومف لكأ نم لك : ةذيبع وبأ لاقو
 انلضفت ال اناثم رشإ تن أف هب رحستو بارشلاو ماعطلا لكأت كنا ینعلا : ءارفلا لاقو . ةئرلا : نوكس مث حتفب

 . ةالصلا ىف هفلخ نم یر ناك هنأ دارلاو « كئذک ىبايرفلا هلصو ( نيلصملا نيدجاسلا ىف ) هلوق ٠ ءىش ف

 ةعاج : ضعبللو ؛ رج عج : هریفاو « رذ یال اذك ( رجشلا عج یهو کد هآ عج 5 او كيلا ) و

 « دهام لوق نم لوالا مالکسااو ء هحرش عم لوألا ظفالا ءايدنالا ثيداحأ نم بيعش ةصق ىف مدقت دقو . رجشا

 لبسملاو شك الا دنع دحا و یی لاو هللا ناف وو. هيف عفو« ةديبع یآ مالکنم وه جا هيأ عج هلوق نمو

 وهو كيل اممج لاقي رجت عج هلوق امأو « فتللا رجشلا یهو ةضيفاا کی لاو ةيرقلا مسا كيل ليقو . طقف ةزمهلا

 هلوق ٠ ءايبنآلا ثيداحأ ىف اضيأ مدقت دقو « ىنايرفلا هلصو ( مايإ باذعلا لالظإ ةلظلا موب ) هلوق ٠ فتلملا رجشلا

 ىهو بألا اا کاک نردل# کلم سابع نأ لاق » رذ ی ةياود ىف عقوو . م ۸ !ذک ( مولعم نوزوم)

 ىدحاولا نع هريسفت ىف ىوغبلا کحو 2 هنع ةحلط یآ ن ١ ۱ هلصوف هرکس اما و یا یو روس ةضيفلا

 كلذ لثم لبق دق هن ال رظف رصحلا قو لاق ذك« هييشتلل هناف فرحلا اذه الإ « لياعتلل ومف لعل نآرقلا ىف ام لک» لاق

 نأكو ءلودلخ ید دوعسم نأ أرقو « نودلخت کناک» بک نب ا أرق دقو ( كسفن عخاب كامل ۶ لوق یف

 رجحلا أوهزص منأکف . هلأ سآ نم مع ا مهم انظ ءانیلا نم نوت وتس اوناك مهنأل م مع كلذ نأ دارملا

 ظفللا اذهب متاح ىبأ نبا هلصوو < ءایبفالا ثيداحأ ىف هنايب مدقتف کیا د هلوق امأو ؛ خم هنأ دةتعد نم عینص

 خسف نم ضعب نم لقتنا هنأ كو ءاطاغ انه هرکذ عقوو « رجحلا ةروس ىف هلحف « نوزوم » هلوتاما و ۰ اضيأ

 هلوق ىف دهاجم نع روكذملا دانسالاب ییابرفلا هلضوو : كلذكاضيأ متاح ىنأ نبا هلصو دقو « هلع نم باتکلا
 ىلا ابوسنم رذ یال اذه عقد ( لبجلاك دوطلاك ) هلو . رودقم رد#ب : لاق »0 نوزوم ءیش لک نم امف انتیناو

 نا نع ةحلط نآ ني ىلع قیرط نم متاح یآ نا هلصوو . روظأ لوآلاو « دهاج ىلا اب وسنم هريغا و « سايع نیا

 ةفئاط ةمذرشلا . ةمذرشل هريغ لاقو) هلوق . دهاجم قيرط نم اب رفلا هلعوو « ضدالا نم زش ىلع » دازو سايع

 ىلاعت هلوق ىف لاق ةديبع ىبأ ريسفت وهو , ىلوأ لوآلاو دهاجم ىلا بسن ايف كلذ ركذ هريغلو « رذ ىبآل اذك ( ةلياق

 یرابل جف 9 جام - م



 ديسفتلا باتک - ۰ 1۸
 نع هریغو ىبايرفلا هدروآ ىذلاو « نوليلق لاقف موقلا ىلا بهذو « ةلبلق ةفئاط ىأ < نولیلف ةمذرشل ءالؤه نإ )
 بامصأ ددع یمح الو « فلآ ةثاهتس ذئموب م : لاق < نولیلق ةمذرشا ءالؤه نا ) هلوق ىف لات هنأ اذه ق دهاجم

 واک رحبلا یموم مه عطق نذلا لمئارس] ۴ نأ انا ركذ : لاق ةداتق نع رمعم نع قازرلا دبع یورو . نوعرف

 نبا نع ةديبع ىبأ نع قححإ نبا قيرط نم متاح ىنأ نا جرخاو « ادعاصف ةنس نب رشع ىب لن اقم فلآ ةئاعس

 عافیالا عيرلا) هلوق . هلثم نومیم نب ورع نع قتل نبا قيرط نمو . افلا نيعبسو فلأ ةا !وناك : لاق دوعسم
 دنعو « ان وكسب ىناثلاو ةيناتحتلا حتفب لوالا ةعبرو « هيف اذك ( ةعير هدحاو « عايدأو ةعير هعمجو ضرالا نم

 5 ةهنیعو نەك نوکسل اب ةعير هدحا و اضيأ عیدد كب رج اب ةعارو : عايدأ هیج دحار عید نرسفلا نم ةعامج

 هدحاو ةعيرلاو « ةعيرو عايدأ عمجاو ضرألا نم عافترالا عبرلا 4 عيد لكب نونیتآ هلوق ىف ةدمبع وبأ لاقو

 وبف ءانب لک عناصم) هلوق . قب رام لكب ىأ ( عير لكب )ل ىلاعت هلوق ىف ةداتق نع رمعم نع قازرلا دبع لاقو . عایرآ
 روصقلا عناصلا : ةداتق نع رمعم نع قازرلا دبع لاقو . ایمضب و نونلا حتفب :دازو ةدمبع أ لوق وه ( ةعنصم

 نالو . ءالا هيف ذختيام : نایفس لاقو . ةيداعلا روصقلا نملا ةغلب اندنع عناصلا : قازرلا دبع لاقو . نوصحلاو

 جور عناصلا : لاق رخآ هجو نمر . ةديشملا روصقلا عناصملا : لاق دهاجب نع حی ىلأ نا قيرط نم متاح ىبأ

 برقل مهضعب هبوصو حصأ لوالاو « ةلمبم ءاع « نيحرف » رذ ىبالو , مهل اذك ( نيحرم نيهرف ) هلوق . ماجا
 ىف رخآ ريسفت هلو . نيحرم یا ( نيهرف اتوب إل هلوق ىف ةديبع وبأأ لاق . ءىثب سياو , ءاحلا نم ءاحلا جرخم
 ( نيقذاح نيهراف لاقير . هانم, نيهرات ( هل ٠ صصقلا ةرون ف ني لاب نیحرفلا ریست قأيسو , هدعإل ىذلا

 : لوالا یعلا ىلع دشنأو اضيأ ةديبع یا مالك وه

 تيللا هراو ریخت یارت ناو تم زا ةمزأ ام اذإ نیکتسا ال

 £ ىلكلا و ةداتق نع رمعم نع قأز رلا دمع یودو . قئعلا : ةائثم مش ةن اس ةمأ ادم اهدعب ماللا سكب ترللا و

 دهاجم قرط نم و . نینمآ : لاق ةداتق نع دعس قب رط نم متاح یآ نالو . عصب نييجعم لاق ( نیهرف ( هلوق

 لاتو « نیقذاح : اهدحآ لات دادم نب هللا دبع نع طاص ىبأ نع دلاغ ىأ نب ليعاعا قيرط نمد . نیه رش : لاق

 نأ در و « دجآ و ىع نيظفللا نأ هدأ ( اًثيع ثرعي ثاعو : داسفلا دشآ وه اوثعن ) هلوق . نيرايج : رخالا

 وهو ؛ یعآ تبع نم وه 4 نيدسفم ضدالا ىف اوث الو هلوق ىف ةديبع وبأ لاق دقو « ثدعلا نم قتشم اوثعت

 ف إل اہریست ال ىأ ( اوثمآ الو إل ةداتق نع ديعس قيرط نم متاح ىبأ نا یورو . ثيعت تشع نم ةغلابم دشآ
 اک ( سابع نبا هلاق قلا ینعز البجو البج و البج هنمو قلخ ليج « قلخلا ةلبجلا ) هلو ۰ ( نیدسفم شرالا
 منيل والا ةلبجلاوإ هلوق ىف لاق « ةديبع ی مالک هلك اذه ناف ىلوأ وهو « سابع نبا لاق» هريغ دنع سياو رذ یا
 هانعم و لقثم ريغو لقثم ( البج کنم لضأ دقاو ال نآرقلا قو . قلخم ىأ اذك ىلع لبچ ن٠ وه « قلخلا ىأ
 عفانل ماللا ديدشتو نيت ركب دربشلا ىف : تآ ارق اممفو ءامهترفيك نیپب مل لقثم ريغو لقثم هلوقو . یبتنا قلا

 ةفيفخ ماللاو نيتمضلو « شعل ةفيذخ ماللاو نا هو ‹ ماع ناو ورع نا نرم م ةمضإو 0 مصاعو

 . ىرخأ تآارق اهيفو « ةففخع ةحتف مث ةرسكبو « نوكس مث ةرسكب و « دیدشت مث نيتمضإ ذاوشلا قو « نيفابلل
 نيا والا قلخ . لاق (نيادالا ةلبجلاو ) هلوق ىف لاق سايع نبا نوع ةدلط نآ نب ىلع قيرط نم رذنملا نبا جرخأو



 ۹ 4/14 - ٤۷۹۸ ثيدحلا

 حا ريثكالبج متم لش قلو ) ارق م
 € نود موي قزم الو ) بسا کک ١

 ىبأ نع دیبا نع "ی ريقلا دوعس ی نب دیعس نع ربلذ ىبأ نا نع نام ن مدارا لاقو - ۸

 ۳ 1 4 ص 3

 ةريغلا هيلع ةمايقلا موب هابأ یرب مالسلاو ةالصلا هيلع مارا نإ » لاق سم ”ىبلا نع هنع لا ىضر ةريره

 ةرتقلا ىه ةربغلاو « ةرتفلاو

 ف طر ةريره وأ نع ربا a هد ىبأ نا ِنع یغآ ٠ ليماعا شن بع ۹

 : هللأ لوقيف . نوئعبب موي یرغل نأ ینتدعو كزإ ؟براب : لوقف مایا ھارا قل م لاق لام ىبلا نع

 « نير اكا ىلع ةنجلا ؛تمارح ىفإ

 هلصو ( حلا نامہط نب هاربا لاتو ز ھل . دذ ىلأ ریغل « باب » طقس ( نوع موي یازخ الو باب ) هلق
 ديعس نع ) هلوق . هماتب ثيدحلا قاسو نامرط نب مهاربأ نع هيبأ نع هللا دبع نب صفح نب دحآ نع یاسألا

 قیرطلا ىلا راشأو اماع ادمتعم قيرطلا هذه ىراخبلا دروآ و « سيوأ ىلأ نبا ناقاذک ( ةريره ىبأ نع ىربقللا
 نع هيب أ نم عمو ةر ره ىبأ نم عمس دق ديعسو « ةفاعم اهرک ذف لجر ةريره فو دیعس نيب اهيف ديز ىتلا ىرخألا
 نمو | رصتخم ةر ره نآ نم هممس وأ « ةريره یا نم همم“ مث ةريره ىبأ نع هببأ نم هعمس ام اذه لملف < ةرب ره ىبأ

 لصا ثيدحلل دجو دقو . ثيدحلا ة ىف حدقي ال كلذ لكو « هوبأ هيف هني مث ةر رھ ىبأ نم هعمس وأ ء امات هنع هيبأ

 . نا نع نيديس نبأ نع بويأ نع ةملس نب دان قيرط نم مكأحلاو رازبا هجرخأ رخآ هجو نم ةوره ىنأ نع

 . ةرتقلاو ةريغلا هيلعو ةمايقلا مرد هابأ یر میهاربا نآ ) هلوق . كيعس ىأ ثيدح نم اضرأ امهدتع هدهاشو « ةريره

 اذه نع كتئيبت دق : هل لاقف « ةرتقااو ةرغلا هيلعو ء یاسنلا ظفل و « ارصتخم هدر وأ اذك ( ةرتقلا ىه ةربملا و

 « فنصملا مالک نم ةرتقلا ىه ةربذلاو هلوق نأ اذه نم فرعف « ثيدحلا « مويلا كيصعأ ال تكل : لاق  ینتیصمف
 « رابغلا تقلا < ةلذ الو رق میهوجو قهري الو إل سنوي ةروس ریسفت ىف لاق ةنأو : ةديبع ىبأ مالک نم هذخأو
 '” ناک , یظفل دیک أت ( ةرتق اهقهرت ةربغ إل سبع ةدوس ىف هلوقف اذه ىلعو : نيتلا نا لاق . نيدهاش كلذل دشنأو
 ایهدوآ و, رايذلا نم هولعي ام ةريغلاو ؛ برك-اا نم هج ولا یشغی ام ةزنقلا : ءالؤه ريغ لاقو ٠ ةريغ ابقوف ةربغ لاق

 3 ۰ انه ريمتساف ناضدلا داوس ةرتقلا لبقو . هجولا دوسي ثيح ةربذلا ةدش ةرتقلا ليقو . ىونعم رخالاو ىسح
 يهارا قلی ) ةلوصوملا قيرطلا ف هلق . .ديملا دبع ركب وبا وه هوخأو ؛ سيوأ ىنأ نا وه (ليعامسا انثدح )
 اذكه ( ن رفاكلا ىلع ةنجلا تمرح ىلإ : هلا لوقبف « نوثعبي موي ىزخت ال نأ یتدعو كنإ برأي : لوقيف هابأ
 قفاوم ذه ( رزآ .هابأ مهاربا قاب ) هلق . امت ءاببنالا ترداحأ نم مهارب ةجرت ىف هقاسو « ارضتخ انه هدروآ
 نم ىربطلا ىحو . ءاینالا ثيداحأ نم مهاو| ةمجرت ىف هتبسا تقبس دقو , ھارا دلاو ةيمسن قنآرقلا رهاظل
 رهاظل قفاوم له ) ةرغو ةرتؤ رزأ هچو لعو / هلوق ۰ داش وهو مصل ما دذا نأ نها نع ةفيعض قرط



 ملا پاتک - ۰ ۵ ۰ ۰

 ةرتقلاو « بارتلا نم رابغلا ةريذلا نأ ربظب ىذلاف« ةرتق اهاشغي ىأ (ةرتف امقهرت ةرغ الع ذئموي هوجو) نآرقلا

 امم ديعب قسافلا نآل هللا ةمحر نم دعبلا ديدش هنا ىأ هيبأ ةفص دعبألا ليقو « هيبأ ىف هتعافش لبقت ل اذا ضرفلا

 ناو د نامهط ن هارب ةياود ىف نأ لوالا ديؤيو « كلاهلا دارملاو ديعبلا یتعع دمب الا ليقو « دعبأ رفاكلاف

 ؟ كل تنك نبا ىأ : هل لوقيف ةمايقلا موي هابأ لجر قلب » بویآ ةاور فو « دمبالا تيرخأ دقف نأ تيزخأ

 قلطني م . هترزاب ذخأيف . یترزاب ذخ لوقيف . معن : لوقيف ؟ مويلا ىعيطم تنأ له : لوقيف « نبا ریخ : لوقيف

 ىبأ بر ىأ : لوقيف « تنش ةئجلا باوبأ ىأ نم لخدا یدبعاب : هقا لوقيف « قلا ضرعإ وهو هبر ىتأي ىتح
 و ثيدح ىف ( نيرفاكلا ىلع ةنجلا تمرح ىنإ هقا لوةيف ( هلوق e یازخت ال نأ یتدعو كناف « ىعم

 خیذ وه اذاف رظنيف « رظنا ؟ كيلجر تحن ام ها اب لاقي مث) هلق ٠٠ كرشم اباخدي ال ةنجلا نا : ىدانيف د

 ؟ كوبأ نبا مهاربإ اي : لوقيف هنم ذخؤيف » نامیط نب يهاربإ ةءاود ىف ( رانلا ف قليف هماوقب دخؤيف , خطلتم

 هاب هللا خسمیف » بوي أ ةباود قو .« هلكت ىف غرمتي خذ اذاف رظنيف « لفسأ رظنا : لاق « ینم هتذخأ تنأ : لاق

 ةروص ىف لو>يف دیعس ىبأ ثيدح یفو « كنزعوال : لوةيف وه كوبأ ىدبع اي : لوقيف هفناب نجف « اعیض

 خييذلاو «ىبأ تسل لاق هنم أربت اذک هآر اذاف» هجولا اذه نم رذنملا نبا داز « ناعبض ةروص ىف ةلتنم رو ةحيبق
 -رعشلا ريثك ناكاذا الا خيذ هل لاقي ال لیقو « عابضلا ركذ ةمجعم ءاح مث ةنكاس ةيناتص اهدعب ةمجعملا لاذلا رسكب
 ةءاورلا تنبع دقو . نيطوأ مد وأ عیجد ىف ىأ : حارشلا ضعب لاق خطاتم » هلوقو . عیضلا ىف ةغل نامیضلاو

 هنم هاربا سفن رفنتا هخسم ىف ةكسملا : لبق . هنا ىف غرتیف : لاق ثيح لوالا لاتحالا هنأو داراا یرخالا

 قم نم عبضلا نأ أعيض هخسم ىف ةيكسجلا : ليقو . ھارا ىلع ةضاضغ هيف نوكيف هتروص ىلع رانلا ىف قبب الدلو

 . تام ىح رفکلا ىلع رصأ تانيبلا تابآلا نم هدلو نم هل ربظ نأ دعب هنال « رشبلا قمحأ نم ناك رزآو « ناويحلا
 دسالاک هقوف ام لاو و زنا و باکلاک هن ود ام ىلإ ةيسنل اب هءوشتلا یف طو هن ال ناول اذه ىلع هخسم ىف رصتقاو

 موي لذلا ةفصب لموعف رفکلا ىلع رصأو رکتساو ىبأف حانجلا ضةخو هل عوضخلا ىف غلاب يارا نالو « الثم

 كسا دقو . نيدلا ىف هجوع ىلع رسا لب نمؤيف مقتسي م دزآ نأ لا نيش اف اب وسع عیضلل نالو « ةمايقلا

 مهاربا نأ هبج نم رظن هتح ىف ربخ اذه : هجرخأ نأ دعب لاقف هتص ىف نعطو هلصأ نم ثيدحلا اذه ىليعامسالا

 فلاغع كثيدحلا اذه : هريغ لاقو ؟ كلذب هلع عم ايزخ هرب ال راص ام لمجم فيكن ء داعم فاض ال هسا نأ مع

 4 هنم أرب: هلل ودع هنأ هل نييئ الف ءءايإ اهدعو ةدعوم نع الإ هببا ميهاربأ رافغتسا ناک امو 3 ىلاعت هلوق رهاظل

 ىف كلذ ناك : ليقف « هيبأ نم مهار هيف أربت ىذلا تقولا ىف اوفلتخا ريسفتلا لهأ نأ كلذ نع باوجلاو . ىنا

 نا نع ريبج نب ديعس نغ تب اٿ 5 نب بابح قرط نم ئئيربطلا هرخا هو < اک شم رزآ تام امل امندلا ةايحلا

 لاق هوحت سابع نا نع ةحاط ىنأ نب ىلع قيرط نمو « هل رفةسي مل تام الف د ةياود قو . حيحص هداتساو سابع

 ليقو ؛ كلذ وح دانید نب ورععر ةداتفو دهاجم قرط نم اضيأ هدروأو ,كسما تاب ايلف ارح ناک أم هل رفغتسا د



 ٤۷۷۱ ۵۰١ - 4۷۹۸ ثيدحلا

 ءذلا اذهو « املا ترشأ ىلا رذنلا نبا ةياور ىف هب حرص ام ىلع خسم نيح هنم سی ا ةمايقلا موي هنم أربت ام

 هايقلا موي لوقي ميهاربإ نإ : لوقي ديبج نب ديعس تعم ناجل ىبأ نب كلما دبع قيرط نم اضيأ ىربطلا هجرخأ
 2 دممع قب رط نهو . هنم ريت. ناعیض وه و هل تفتلسف هديب ذخأ ةثلاثلا ناك اذاف ۰ یدلا و بر « یدلاو بر

 . میضل ذخأیف « یوم لذ مويلا كکرات تاو « ىيصعتو ايندلا ق كصآ تنك ىلإ هبال مهاريا لو : لاق

 افغتسالا ری کشم تام امل هنم ا هنأب نيلوقلا نيب مهلا نکع و .هنم و خسم میهار | هآر اذاف 5 اعيض خسمیف

 ايدبأ ءربت هنم أربتف ذئنیح هنم سني خسم هآر ابلف هيف لأ ةقرلاو ةفأرلا هتنکردآ ةمايقلا موي هآر ال نكل « هل

 هل ريت نون و « كلذ لع مواربا علطب مو هسفن ىف نمآ نوکب نأ زاوج رفکلا ىلع هآ وم نقيب مهارا نإ ليقو

 .هارخأ دقف رانلا هابأ هللا لخدأ اذإ تلق ناف : ینامرکلا لاق . ثيدحلا اذه ىف تمقو ىلا لاحلا دعب دشنیح هثم

 ! ولو « لاحم وهو دعولا ىف فلخلا مزليف دلولا ىزخ دلاولا ىزخو ( هتي رخ دقق رانلا لغدت نم كنا 2 هلوقل

 3 خسم اذإ هنأ باوجلاو ( نيرفاك.لا ىلع ةنجلا مرح هللا نأ 2 هل و2 داراا وهو د.عولا ف فلخلا مز دانلا لخدب

 ذأ وهو رخآ باوجو . ديعولاو دعولاب لمع وهف « ىرخلا بیس یه ىتلا ةروصلا قبت مل دانا ىف اأو عبضةروص
 انمدق امو : تاق . هلم ارت هلل ودع هنأ هل نيم الف » ه دعو م ءاقو هل رفغتسا إو 0 نام الاب اطو رشم ناک دعولا

 معا هللاو « ةءانشلا نم ظفللا ىف ام ةمالسلا عم دارملا ىنعملا یدوب

 كبناج ناأ : کعانج ضفخاو . (نيبرقألا كن ریثع ررذنأو) باپ - ۲

 ديعس نع 2 نإ ور و "شال ان دح نأ انثدح ثايغر نب صفح نب رع اشو بم ۰

 ىلع لر یبلا دم € نيب رفألا كن ربع رذنأو) تا زنان » لاق امهنع هللا یفر سابع نبا نع ريبُج نا

 نأ مطتست ملاذإ لجرا لعغ «اوممتجا یتح - شرق نوطبا - "یدع ینبام « رهف ینب اي : ىداني لم افلا

 2 ل ۶ م ٩ ۶ ہک ت ر س 0 7

 ىداولاب اليخ نأ ف ربخأ ول تیارا : لاق « شیرقو به ۳ ءاجف « وهام رظنیل الور لسرأ رخت

 2 ا س 8 ر ۰

 ی دب نیب کد ريذن یناف : لاق . دص, "لا كيلع انب رجام « معن : اولاق ؟ "قسم متنك أ کیلع ريغأ نأ دبر

 ىنغأ ام . بنو به ىلأ ادب تب 2 تل زف ؟ ادتمچ اذهلأ « مويلا رئاس كل ابن : بحل وبأ لاقف ۰ دیدش باذع

 » بت امو هلام ةنع

 دبع نب ةهلس وبأو بپسلا نب دیعس ینربخآ لاق ؛یره*زا نع بش ان رخ ناب وبأ شم - ۰۱

 . شعم اي : لاق 6 نیبرفالا كرش هرذن أو ) هلال نيح ملم لا لوسر ماق » لاق رب ره ابآ "نأ نجرا

 ها نم متع ینأ ال « فانت دبع یا. اثيش هلل نم متع ىنغأ ال کس اورتشا - اهومن لک وأ - شيرق
 : م 2 ا 0

 رفا نم كدع یغ ال « يلهب هللا لوسر ةع ةيفص ابو . ايش هللا نم لنعیغآ ال ء بلطملا دبع نب ”سابعاي ٠ بش
 عه < ۰ نور “ا ۶

 نبا نع غبصأ همی . بش هلا نم كنع ىغأ ال « يلام نم تئشام ییلس « لَم دع ”تنب ةمطاف یو. بش



 ريسفتلا باتک - ۵ ۱ ۵۰۲

 بارش نبا نع سنوي نع بهو
 «كمالکو» دازو ةديبع یا لوق وه (كيناج نلأ : كحانج تا « نيب رق ألا كت ريشع رذنأو باب ) هلوق

 ليعامسالا مزج كلذب و « ةباحصاا ليسارم نم اذه (نيبرقالا ك:ريشع رذناو تازن امل : لاق سابع نبا نع) هوت

 ديب و .الفط اماو . دلو مل امإ ذئنيح ناک سابع نباو کم تمقو ةصقلا هذهو « ةنردمل اب لسا اإ ةر ره ابآ نال

 « هئابآ لا بسآنا نم باب » ف تمدق دقو « ماکحالاب باخت ی تسح ذئنيح تاک اأ رعشب هن اف ةمطاف ءادن یتاثلا

 حرص دقو « لوزا رارکت مدع لضألا نکل « نيتم تمقو ةصقلا هذه نوکت نأ لامتحا ةءوبنلا ةريسلا لئاوأ ىف

 رذنأو ) تازن ال » لاق ةمامأ ىبأ شب دح نم ىلاربطلا دنع عقو معن ٠ . تلزن نيح عقو كلذ ناب ةاورلا هذه ف

 ىف اوعساو « رانلا نم کسشآ اورتشا « مشاه یبای : لاقف هلهأو هءاسن و مشاه یب ملا لوسر عمج ( كت ريشع

 ددعت ىلع لد تبث نإ اذپف ؛ الي وط اثیدح رکذف « ةبلس مأ اي « مع تنب ةصفح اب « « ركب ىفأ ذب ةشئاع اب . کباقر كاكف

 ةملس مأو ةصفحو ةشئاع نكت ملو « افصاا دعص هنأ بابلا تيدح ىف هحرصتا كم تءقو ىل والا ةصقلا نال « ةمقلا

 ضايع نباو ةرره وبأ اهرضح نأ نكميف ىلوألا نع ةرخأتم نوکت نأ زوجيف «ةنيدملاب الا هجاوزأ نمو هدنع
 رذنأو إل الوآ لزت ناك هلعل و « روفلا ىلع عقو عملا نأ ال « كلذ دعب ىأ « عمج .. تلزت ال » هلوق لمحو « اضيأ
 ینب كلذب صف: « نيصلخلا منم كطهزو » ايناث لز مث « ىنأيس اك صخ مث معف اشيرف حم ( نيبرقآلا كتريشع

 ىنعأ امجرخم مل ىراخبلا نإ لسم حرش ١ ىف لات ثيح ىوونلا ىلع بقمل ةدايزلا هذه قو . 3 هللاو هءاسفو مشاه

 . تيت ةروس ىف یراخبلا دنع ةدوجوم ابن وک لفغأو « ةروسلا هذه ىف ام ىلع اداعءا 4 نيصاخلا مونم كطهرو ۱

 دنسلا اذهب شعالا ن ةماسأ ىا ةياود رم تبن ريسفت ىف داذ ( نيبرقألا كتريشع رذنأو تلذن اه ) هلو
 , كلذك اهورقب ناک هنا ةرم نب ورع نع رخآ هجو نم یرلعلا املصو ةداب زلا هدذهو « نیصلخا ممم كطهرو د

 سلاو ء راغكلا راذنإ دارملا نأب كلذ لكشتسا مث . اهتوالت تخسنف انآرق تناك ةدايزلا ه ذه لعل : ىطرقلا لاق
 نمآ نميف ماع ( كتديدع رذنأ "و ) هلوقف « ماعلا ىلع صاخلا فطع منت ال هنأ كلذ نع باوجلاو < نمؤملا ةفص

 اذه ىف هلوقب ةيك الا ضعب لدتساو ۰ اديك اتو مه ا ونت نیصلخما طهرلا هيلع فطع مث ؛ نمؤي مل نمو مهم
 لايعأ ىف لخدت ال ةباينلا نا « اش هللا نم كنع ىنغا ال « تش ام ىلام نم ىتيلس « دم تب ةمطافاب ٠ ثيدحلا

 . عنملاب ىلوأ هريغف هتنبا نع ةباين حقي ال هلمع ناك اذاف < اصلع ا هلي امنع لمحتی ناكا كلذ زاج ولذا ءرباا

 ديغب ةنجلا اموق لخدي ىح « هةعافش لبقتو دادأ نميف عفشي هنأب ىلاعت هللا هملمب أ لبق ناك اذه نأب بقعتو
 ر ذحتلاو ف وختلا ماقم ماقملا ناك وا. واذ ابلخد نم دانلا نم جرخ و « نيرخآ موق تاجرد عفر و , باشح

 . ةعافشلاب ىل هللا نذأ نإ الإ راضا ءائيش ائيش ىنغأ ال » هلوق ىف نوكيو <« لمعلا ىلع ضحلا ىف ةغل الا دارأ هنأ رأ

 ةبلك وأ « شيرق رشعماي د لاق ةريره ىبأ ی ثيدح ىف ( شيرق نوطبل « ىدع ىئباي « رهف یب اب : ىداني لس ) هلوق
 مث . اوعمتجاف « ربف یپای : لاقف » هظفل و اذه نم نيبأ سابع نا نع رخآ هجو نم یرذالپلا دنع عقوو « اهو

 : لاقف . بلاغ نب مردالا وب عمجرف « ىؤا یب ای : : لاقف . ٠ ربف انب | ثراحلاو برام ونب عجرف « بلاغ یباب : لاق

 وي لاقف . من و موز ونب عجرف « بالك لآ اب : لاقف حجو مهو یدع وثب عجرف ؛ ؛ بەك لآ اي

 ونب ءالؤه : بم وآ هل لاقف . یزملا ديعو رادلا دبع ونب عجرف ٠ فام دبع لآ اپ : لاقف , ةرهز ونب عجرف



 0 0۷۷۲ ثيدجلا

 . الجر نوعبرأو ةسحت ذئموي مو « بلطملاو مشاه ىب ىلع ةوعدلا رضق هنأ ىدقاولا دنعو « كدنع فانم دبع

 نوصقني وأ الجر نوديزب نوعبرأ ذئنيح اوناكم هنأ « لئالدلا » ىف قيببلاو ىربطلاو قح] نبا دنع ىلع ثيدح فو

 ريغ نوغيدأ ذتموی مهنا هنع رخآ هجو نم متاح ىبأ نالو . بحل وبأو سابعلاو ةزمحو بلاط وبأ هتمودع هيفو أ
 نم اواكأ عبمجا نأو« نبل بعقو دير“ ىلع ةاش ممل عنص هنأ ةدايزلا نم ىلع ثيدح فو . لجرو نوعبرأ وأ لجد

 دارآ ( ملا کسنربخآ ول کتیارآ ) هلوق ۰ كلذ عيمج ىلع یتأب مهنم دحاولا ناكدقو « ةلضف تلضفو اوبرشو كلذ
 ءاج برعلا نم اب اش لعأ امد ىلع ثيدح ىف عقوو . بثاغلا سالا نع رخآ اذإ هقدص نوملعی مآب مری رقت كلذب

 هإوق ٠ ةيناتحتلا دیدشنب ( قدصم متنک) هلوق < ةرخالاو این دلا ريخ کنج دق ین « هب کنج ام لضفأب هموق

 لمجل م دحأو لسم دنع ورع نب ريهزو برأ نب ةصيبق ثب دح ی حقوو ٠ رذذم ىأ ) م یذز یاف لاق )

 فو . هموق رذني ىنعي « هاحابصاي : فتم لم ودملا یار لجرك كلثمو لثم الو « یذن انآ ام : ىداني
 ةماسق لسم نم ىربطلا دیو « دعوملا ةعاسلاو ؛ ر ذنلا نأ » لاق دجآ دنع ةر ره ىفأ نع نادرو نب یسوم ةياور

 ةماسق نع ىرخأ ةرم هلضوو « هاحابصاب : لاقو هت وص عفدو هنذأ ىف هعباصأ عضو لپ هنا ىنغلب » لاق ريهز نبأ

 ةياور ف ( بتو بحل ىأ ادي تبت تلزنف ) هل . اضيأ الوصوم ىذمرتلا هجرخأو « ىرعشالا یسوم ىنأ نع
 اف ةءارقلا هذه تسيل و . ىا « ذثموب شعالا اهأرق اذکه ء دازو « بت دقو بهل یآ ادب تبت » ةماسأ یا

 رعشي هناف « ذثموب » قايسلا اذه ىف هلوق هديؤيو « امراة ال ايكاح اهأرق هنأ روظي ىذلاف ؛ شبعالا نع ءارفلا لقت
 اورتشار ةريره یآتید>ین هلوق . هدحو دوعسم نبا ةءارق ان1 ظوفحاو « كلذك ام ءارق ىلع رمتسي ال ناك هاب
 مهن أك« ءارشلاك كلذ ناكف « باذعلا نم اوملست !وملس لاق هنأدك « رانلا نم اصيلخت رابتعاب ىأ ( هللا نم سفن

 ليصحت رابتعاب عئاب نمؤملا كانبف (مبسفنأ نينم ولا نم یرتشا هللا ناإل لات هلوق امآ و . ةاجنلا نم ةعاطلا اولعج

 هسادآ لاثتما ىف هتعاط قح هعاطا نم نأو « ىلاعت هلل كلم ارك سوفنلا نأ ىلا ةراشإ هيفو « ةنجلا نا و باوثلا

 سابعاب « هللا نم كسفنأ اوريشا  فانم ديع یباب ) هلوق ٠ قیفوتلا هقاب و , نللا نم هيلع ام فو هیهاون بائتجاو

 3 لاقف صخو ممز اغرق هلل هللا لوسر اد د دا و لس دنع ةريره نأ نع ةحلط نب ىسوم ةاود ىف ( خلا

 ىب رشعماي « كلذك مشاه ىب رشعماي ؛ كلذك بمک ىب رشعماي . رانلا نم كسفنأ اوذدقنا شيرق رشعماي

 بصنلاو عفرلا ةيفص ىف زوجب و « ةع بصب )هب هللا لور ةمع ةيفصاب ) هلوق ٠ فبدلا  كاذک بلطملا دبع

 قو ؛ اياصولا ىف هيلع هيبذتلا قبس ( حلا بهو نبا نع غبصأ همبات ) هلو . دمت تنب ةمطافاي هلوق ف لوقلا اذكو
 « هيلا برقأ ناك كلذ نود دج ىف هعم عمتجا نم لكو ۰ ىلعأ دجو ره هعمج ناك نم لجرلل برقألا نأ ثيدحلا
 اذإ ةجحلا نأ الوأ نیبرقالا راذناب سالا ىف رسلاو « اياصولا ف برافالاو نيبرقالاب دارملا ف ثحبلا مدقت دقو
 نم بيرقلل بيرقلا ذخأي ام هذخأي ال نأ و , عانتمالا ىف نيدعباألا ةلع اون اکف الاو . مريغ ىلا تدعت مهلع تماق

 هيفو ‹ رفاكلا ةبنکت ذاوج هيفو . مراذنإ ىلع هل صن كاذلف . فیرختلاو ةوعدلا ىف ممر احيف ةفأرلاو فطعلا

 رعشی قايسا نوكي ثيح هنم عنم امنإ كاذ نم عنم ىذلا نآل « رظن هقالطا قو . ليق اذك « ءادلعلا نيب فالخ

 . متهج بحل نم هيلا هرمآ لوثر ام ىلا ةراشإلل وأ اذه ىف اک اهريغ نود اب هترهشل كلذ ناك اذإ ام فالخم , هميظعتب
 لدتال ةينكتلا نأ وهو رخآ باوج نكميو « ىزعلا دبع ناک هما نال همسا حبقل هاب هركذ كرت نوكي نأ لمتح و



 ريشفتلا باتک  <ه ۵۰

 مانك نود مهئامسأب ءایبن ال هنا رکذ اذغو <« ةينكلا نم فرشأ مسالا ركب دق لب « مظعتلا ىلع اهدرج«

 للا ةروس - ۷

 حرتعلاو « ريراو لا نم ندم طالم لك 2 حرم إل ٠ ةقاطال € لبقال ۰ ت تايخام ( ه'بهنا )

 5 نا +الغو ةعنصلا " ن : (ےک) 6 ریرس : )2 شرع اهو ر) سابع نإ لاقو . حورص "هتعاجو قلا

 دهاجم لاقو .ینلمجا : 6 یعزوآ إل . ةماق : € ةد اج إل . برققا : 6 نیرر) . نیمئاط : ( نيلم )

 الكرب : © حرتعلا ) . "نابلس لوب € ملا ای رار والاهم تا فارجو ريغ: (اوركن )

 ۱ هايإ اهسيلأ ريراوق نامل اهماه برض وام
 مدقتب نکل نسنل تبثو « رذ نأ ريغ « ةلمسبلاو ةروس » طقس ( ميحرلا نمحرلا هللا مسی  لفلا ةروس ) هلو

 سابع نا لوق اذهو <« هلوأ ىف واو ةدايزب 5 ءبخلاو ه رذ ىنأ ريغ ةا ور ىف ( تأبخ ام ءبخلا ) هلوق ۰ ةلمسالا

 ٠ ضدالاو تاوامسلا ىف ةيفخ لک می : 4 «بذلا جرخ 3 لاق هنع ةحاط نآ ن ىلع قیرط نم ىربطلا هجرخآ

 وهو , نم ىع اذه « ىف هو لاق  ضرالا نم تایئلاو ءامسلا نم تسفلا ىأ (.بخلا جرخم إل هلوق ىفءارفلا لاقو

 قازرلا ديع یورو « «ق» لدب « نم ءبخلا جار » دوعسم نا أرقو 5 منم ىنلا ىأ مكيف ملا نچرختسل مهرقك

 . ثیفلا : لاق دهاجم قيرط نمو « هلثم ةمركع قيرط نم متاح ىبأ نبالو « رسلا بلا : لاق ةداتق نغ رمعم نع

 قیراعنم ىزبطلا جرخأو . ةديبع ىبأ لوق وه ( ةقاط ال : لبق ال ) هلو . ءاملا : لاق بيسملا نب ديعس قيرط نمو

 اور قو ةروسکم مک ريك الل اذک ( ر راوقلا نم لما طالم لک حر لا ( هلوق ٠ هلثم دلاخ ىبأ نب ليعامم]

 طالملاو . هتياور یه تسیلو ةدحولاب هتخسن ىف ىطايمدلا هبنکو « نكسلا نبال هلثمو ةح وتفلا ةدحوملاب ىليصألا

 ةحوتفملا ةدحوملاب و . درفنم لاع ءانب لكل يقو « رخصاا ليقو « ءانبلا یقاس نيب عضوي ىذلا نيطلا ةروسكملا میل

 « ريراوق نم ذخما طالب لک حرصلا : ةديبع وبأ لاق دقو . ساكوأ ماخر وأ ةراجح نم ضدالا هب تیسک ام

 جاج نم حرصلا هل تلمعف نيطايشلا نامل سمأ : لاق هبنم نب بهو قيرط نم ىربطلا جرخاو . رصقلا حرصلاو
 ابری  سنالاو نا و ريطلا هيلع تفكعو . هيلع ساخ هيف هريرس عضو و هتحن ءاملا لسرأ م , اضايب ءاملا هنأك

 ن دم قيرط نمو . هضوختل امةاس نع تفشکو ةجل هتيسح سيقلب كلذ تأر الف , ابكلم نم زعأ وه اكلم

 نسحأ ىه اذاف امقاس نع تفشكر ةجل هتدسد ةأر الف. عدافضلاو ناتيحلا رحبلا باود هيف ناجاس نس : لاق بعك

 اک ةديبع ىبأ لوق وه ( حورص هةعامجو رصقلا حرصلاو ) هلو ۰ ترتتساف ناجلس اهمآف « امدقو اتاس سانلا

 ةعنصلا نسح محرک ری رس شرع اهو : سابع نبا لاقد ) هلوق . ليلقب اذه دعب رخآ ريسفت هل قأيسو ۰ مدقت
 : لاق 6 مظع شرع اهو ) هلوق ىف سابع نبا نع ءاطع نع جيرج نبا قيرط ن» ىربطلا هلصو ) نقلا ءالغو

 نب ريهز قيرط نم متاح ىنأ نبالو . قاؤواو رهوج نم هاوقو بهذ نم ناكو : لاق « ةعنصلا نس>ح مرک ر رس

 ىف اعارذ نونامث هلوط دجربزلاو توقایلاب لومم هاتحفصو بهذ نم ررس نلا ىلاغ ةماصلا نسح : لاق دمج
 قیرطنمو , هلثم نمابع نبا ند ةحلط ىلأ نب ىلع قيرط نم یربطلا هلعو ( نيعئاط نيدلسم ىتوتأي ) هلوق . نيعبدأ



 ةءو ۱ صصقاو - لمالا ةروس
 سست

 نم یربطلا هلص ( برقا فدر ) هلق . هل لدتساو لرالا ىربطلا ججرو « مالسالا نبدب نب رقم ىأ جرج نبا

 ىف ةديبع وبأ لاقو . کما برتقا ( کل فدر نوكب نأ ىسع ا) هلوق ىف سابع نبا نع ةحلط ىبأ نب ىلع قيرط
 هلا مفدر ل مالا نآ و ةدئاز ماللا نأ دربلا ىوعدو . مدعي ءاج ىأ 4 کا فدر نركب نأ یص لات هلوق

 هلو ٠ ( مجاسح سان برتقا ) هلوقک ماللاب هتیدمت حص بذتقا هب دارلا نأ حص اذاو ۰ ظفلا رهاظ ىلع

 هلصو ( ىنلمجا : ىنعذوأ ) هلوق . هلثم سابع نا نع ةحلط ىنأ نب ىلع قيرط نم یریطلا هلصو ( ةمئاق ةدماج )

 « هيلا قددس یا ( یعزوآ  هلوق ىف ةديبع وبآ لاتو . هلثم سابع نبا نع ةحلط ىبأ نب ىلع قيرط نم ىربطلا

 نم ىربطلا هلصو ( اوريغ اوركن دهاجب لاقو ) هلو ۰ ءارفلا مزج ىتاثااب و « محلا ىأ : رخآ عضوم ىف لاقو

 شرعلاب مآ : لاق دهاجم نع حی رخآ هجو نم متاح ىبأ نبا جرخأو . هوحت هريغو ةداتق قيرط نمو « هقيرط

 اودیز : لاق ةءركع قيرط نمو . هلاح نع ءىش لك ريغ ‹ رفصأ لعج رضحآ ناکامو رضخأ لمج رحآ ناکام ريغف

 هلوق ىف لاق. ةديبع نآ لوق وهو « هدحو ىنسفال اذه تبث ) راذلا هنم تسيتقا ام سبقلاو ( هلوق .اوصقناو هيف

 معلا انيتوأو ) هلوق . رمجا نمو رانلا نم سبتقا ام سبق ىنعمو « ران ةلمشب ىأ ( سبق بابشب عیتآ وأ ) ىلاعت

 هتلات سيقلب لوق نم هنأ ىدحاولا لقنو <« اذ دهاجب نع حی یآ نا قيرط نم یربطاا هلصو ( ناجاس هلوقي

 ( هايإ امسباأو ريداوق نایاس اهیلع برض ءام ةكرب حرصلا ) هلوق . دمتعلا وه لوالاو « نابلس ةوبن ةحصب ةرقم

 برض ءام نم ةكرب حرصلا : لاق دهاجم نع حي ىبأ نا قيرط نم یربطلا جرخأو « اهايإ » لیصالا ةاور ق

 اذاف اهيقأس نع سیقلب تفشک : ذهاب نع رخآ هجو نمو . ءارقش ءابله تناكو : لاق « اهسبلا ريداوق نابلس اهلع

 . ةرونلا هل تعنص نم لوآ ناكف : لاق هون ةمرکع قيرط نمو . تمنصف ةرونااب ناماس ىمأف « ناوار عش امه

 سابع نبا ند ةمركع نع رخآهجو نم متاح ىبأ نبا هلصو

 صّصقلا ةروس - ۲۸

 هللا هجو هب دیرآ امالا : لاقيو . هکسام الإ .  هّمِحَو الإ تلاه ىش لك )

 ججحمل ا : ءابنألا 'مهيلع تیبسف دهاجم لاقو

 ال ) هل . ىنسنلاو رذ ىأ ريغل « ةلمسبلا و ةروس » تطقس ( محرلا نمخرلا هللا سب - صصقلا ةروس) هلوق

 ىف همالک اذهو : ىنثملا نب ةديبع وأ وه اذه رمعمو . هركذف « سعم لاقو د ىندنلا ةاور ىف ( کلم الإ : هرجو

 لاقو . ءارفلا هرک ذ اذاكو , ةيبرعلا لهأ ضعب نع ی بطلا هلقن اذكو « وه الإ ١ ظفاب نکا « نآرقلا زاجب م هباتك

 هلوق ٠ هللا كمركأ ىأ كرجو هلل مركأ : لوقت « هايإ الإ ليقو ء هلالج ىأ هبجو الإ : ةديبع وأ لاق نينا نا

 فيصخ قب رط نم متاح ىبأ نبأ هلصوو « ةب رعلا لهآ ضعب نع اضيأ ىربطلا هلن (هبجو هب ديرأ ام الإ لاق و (

 جرختيو ٠ ىهتنا ةحلاصلا لامعالا نم هللا هجو هب ىغتبا ام الإ : لاق ىروثلا نايفس قيرط نمو « هلثم دهاج نع

 تاذلا هجولاب دارملاو لصتم ءانثتسالا لاق هذاجأ نف « هللا ىلع « ءىش ه قالطإ زاوج ىف فالخلا ىلع نالوقلا ناذ»

 مل ىلاعت وه نكسل ىأ « عطقنم وه : لاق هللا ىلع « .ىش د قالطإ زج لنمو « ةلجلا نع فرشألاب ربعت برملاو

 ىراطلا هلصو ( ججا ءاہنالا مهياع تيعمف : دهاجم لاقو ) هلق . هلجال لمع ام هجولاب دارملاو لصتم وأ < كلم

 یرابلا عف « مخ ج۷ -- م



 ريسفتلا باتك 6 ۳۳ ۵۰

 هنع حیجت أ نبا قيرط نم

 ١ - ءاشي نم یدهس لا نکلو « تبتبحأ نم یدہتال كن ) با (

 ال د لاق هيبأ نع بدسملا نب ”ديمس ىنربخأ لاق یره زا نع بیعش انربخآ نابلا وبأ شرم - ۷۲

 : لاقف ةرعغلا نب ةومأ ىلأ نب هللا دبعو .لمجابأ هدنع دَجون كك هللا لوسر مءاج ةافولا بلاط أ ترشح

 قلم نع بغرتأ : ةيمأ ناخ نا ”دبعو لهج وآ لاتف . فا دنع اهم كلل جاحأ هلک للا الإ ها ال لق مع ىأ
 ما ۰ ۱ 1 ي

 : مهملك م رخآ بااط وا لاق یح 4 زا كس هنادیمب و هيلع امض رعب للا لور ل ر 0 1 باطلا دبع

 . كنم نأ ملام كل "نترفنتسال : لا لوسر كاف : لاق . للا الإ هلإ ال لوقي نأ 'ىبأو « بلطلا دبع ةلم ىلع

 للا لوسرا لاف بلاط ىبأ ىف هللا لزنأو € نیکرشمل اورفغتسي نأ اونمآ نیذفاو ىنا ناك ام )فا لذا
 ۱ 9 ۳ ها

 4 ءاش نم ىدبم هللا نكلو ¢ تبعا نم یدمال كنإ 3 ر

 ركذ نم الإ 4 اغراف ) . تا : ( هون ) . لاجرلا نم ةبصملا امفري ال : (ةوقلا ىلوأ ) سابع نبا لاق
 ٠ (كيلع صقن نحن ) مالكلا ّصقي نأ نوكي دقو ٠ هرنآ ىببن ا (هيثمق ) ٠ نيحرلا (نيحرفلا) . و 0 ت ت ۽ 5 ے ه۶ ل 2 1 5

 تے ۳ ر ۳

 ۰ نورواشتب : ( نورت ۸ ۰ شطبیو شعبیو 73 ضیا بانتجا نو ¢ دحاو ةيانج نءو ¢ 4 نع باج نع

 بابشلاو « بل پف سيل بشانا نم ةظيلغ ةءطق : والا ۰ با : (ننآ) 4 دحاو یدءهتلاو ءادعلاو ناودلا

 لاقو ینفدصب : سابع نا لاق . انیعم 14 هدر ) دواسالاو ىعافألاو نإجلا : سانجأ كالا . به هيف

 مانيب 1 اناصو / 1 نيكلبم ) نیہ 59 2 ۰ اد هل "تانج دقو ۳ تز ر اکو يە ) ةا 3 ريغ
 : ركي . وح مو یرق الو اهمأ ق . تريثأ : ترطب ) . بلي : هج هو 2 ت س ۱ 5 1 و م ۱ ر 5

 قزرلا طبی هللا نأ رت ملأ ) لثم € هللا "نأكيو) . هترهظأو هتيفخأ هتانکو « هتيفخأ ىشلا تنك أ . ین ۳ 55 3 < وم ۶ . 2 هت رو .

 ۱ هيلع قيضيو ؛ هيلع مسوي : ( ردقيو هاشي نم
 بلاط ىبأ ىف تلزت ملأ ىف ةلقنلا فلتخت مل ( ءاشي نم یدهب هللا نكل و « تببحأ نم ىدبت ال كنإ باب ) هلوق

 نع ) هل . كنم هتبارشل وه هتبيحأ ليقو « هتیاده یبیحأ دارلا : ليقف « تببحأ ه قلمتع دارلا ىف اوفلتخاو

 هل ۰ زئانجلا ىف ثيدحلا حرش ضمب مدقت دقو « نون اهدعإ یازلا نوکسو ةلمبلا حتفب نزح نب بيسملا وه (هيبأ
 مل ةئياعملا ىلا ىهتنا ناك ولف الإو ۰ ةافولا تامالع ترضح دارملا ینامرکلا لاق ( ةافولا بااط ابأ ترضح امل )
 كلت ىلا ىت نركب نأ لمتح و . ىهتثا مهنييو هنيب ةمجارملا نم عقو ام لوألا ىلع لديو . نمآ ول ناميإلا هعفني
 هل هتعافش غوست و هصوصخم هعفنی كلذ نأ ةلاحلا كلت ىف ولو ديحوتلاب رقأ اذإ هنأ هلع ىلا اجر نكل ةلاحلا
 نم حنتما نأ لعر هنأ ةيصوصخلا دیو و 1 هنابب ىف سو كل عفشأو أم ك لداجأ ١ لاق اذط و ۰ هم هن اکسل



 ۵۰% ٤۷۷۲ ثيدحلا

 هل عفش لب ۰ هل ةعافشلا كرتي مل ب ىنا نأ كلذ ىلع تامو « بلطملا دبع ةلم ىلع » وه لاتو ديحونلاب رارفإلا
 ةريسلا ىف كلذب ةياورلا یمدقت دقو « هقح ىف صئاصخلا نم كلذ ناكو « هريغل ةبسنلاب باذملا هنع ففخ ىتح
 رضح بیسلا نوكي نأ لمتحم ( ةيمأ بأ نب هللا دبعو لپج ابأ هدنع دجوف لي هللا لوسر هءاج ) هلوق . بلا

 لوج وبأ تاف ارافكذئموي ةئالثلا ناكو « اضيأ موز ىنب نم وهو موزخم ىنب نم نيروكذملا ناف . ةصقلا هذه
 نأب لدتسا هنآل « دودرف ةباحصلا ليسارم نم ثيدحلا اذه : حارشلا ضعب لوق امآ و . نارخالا لسأو هرفك ىلع
 دیشب ملف ناك ام ايأف : لاق , ةرجشلا تحن عباب نم ىركسعلا لوق ىلعو « حتفلا ةءلسم نم بعصم لوق ىلع بيسملا

 هجوو . ىبتتا نيسنخلا وحن ذمو الب ىنلاو , دحاو ماع ىف ةبراقتم مايأ ىف ةحيدخو وه ىقوتهنآل بلاط ىنأ ةافو
 موي وهو ةيمأ ىبأ نب هللا دبع اهدهش اک با اط ىفأ ةافو دبشر ال نأ همالس] رأت بيسملا نوک نم مزلي ال هنأ درلا

 . ىركسملا ىلا ةرجشلا تحت عیاب نم ناك بيسملا نوک وزعي فيك لئاقلا اذه نم بو « كلذ دعب لسا مث رفاک

 وف « یآ د امأ (معىأ) هلوق . انا و یزاغملا ف م اک هحرش ینلا حیحصلا اذه ىف تب كاذ نوک نع لفغيو

 بصنل اب ( ةلكز هلق ٠ ابنذ- و ءايلا تابثإ هيف زوو « فاضم یدانم وهف « معو امآو « ءادن فرح فيفختلاب

 ديدشتب ( جاحأ ) هلوق ٠ فوذح أديم رخ هلأ ىلع عفرلا زوجو . صاصتخالا وأ هللا الإ هلإ ال نم لدبلا لع

 ذو<و « جاحأ لقت نإ ريدقتلاو « سالا باوج مزجلا ىلع ةحوتفم ميجاو ةجحلا نم ةلعافم یهو ةجاحا نم بلا

 «جاحا» لدب «دهشآ» انج لا ىف دانسالا اذهب یرهزلا نع رمعم ةياور ىف عقوو « فوذحم ادا ربخ هنأ ىلع عفرلا

 ىأ » لاق ىرهزلا نع نیس> نب نایفس قبرط نم ىربطلا داز « اهب كنع لداجأ » ىرطلا دنع دماج ةياور قو

 هلوق ۰ « ةمايقا موي كيف ةعافشلا اهب ىل بج ةلك لقف « ادي ىدنع مهنسحأو « اقح “لع سانلا مظعأ كن] « مع
 هناديعيو) هلوق ۰ ءارارم كلذ هل لاقف , ىربطلا دنع ىعشلا ةءادر قو « ءارلا رسكو هلوأ حتفب (اهضرعي لزب مف)
 ةياور ىف عقوو . هئادريف اهوقي نأ براق ناك لاق هنأك , ةلاقلا كلتب رفکلا ىلإ هناديعيو ىأ ( ةلاقملا كلتب

 كلت هل لوقب و هيلع اهضرمب مب هللا لوسر لرب لا » لسم دنع عقوو « حضوأ یهو ةلاقلا كلتب هل نادوميف رمعم

 اهرركو ةدامشلا هياع ضرع هنأ ىنعملاو ؛ خويشلا رثكأ دنعو لوصآلا ىف اذك « مپفلل » ف یطرقلا لاق « ةلاقملا

 ةلم نع بغرت » هل هقبفر و لبج یآ لوق دارلاو « ةلاقلا كل تب هل ناديعيو د خسنلا ضعب ىف عقوو . هيلع

 سم» ةياور قو  ةلم ىلع وه ىأ فوذح أدتبم ربخ ( بلطملا دبع ةلم ىلع : مهئاكام رخآ ) هلو . « باطلا دبع

 ىبأ مالک ىح نأ ةفنأ ىوارلا اهريغف انأ » لاق نوكي نأ لمتحو . هسفن كاذب دارأو « بلطملا دبع ةلم ىلع وه »
 ,خايشالا 2 ىخأ نبا اي » لاق دهاجم ةياور ىف عقوو .ةنسحلا تافرصتلا نم یهو ؛ روكذملا ظفلل احامقتسا بلاط
 ہل حام نولوقي شيرق ینریمت نأ الول لاق د ىروطااو یذمرتلاو لسم دنع ةريره ىبأ نع مزاح ىبأ ثيدح ىف عقوو

 نأ لابأ مل راع كيلع نوكي نأ الول لاق » ىناربطلا دنع ىعشلا ةياور فو « كنيع ام یررفال تولا عزج الإ هيلع

 هلإ ال لوقب نأ ىأو ) هلوق ٠ ءارلاو ةمجملا ءاخلاب لسم اور ضعبلو « ىازلاو باب « عزج » طبضو « لمفأ
 : هلم كلذ هعاس مدع لا لاذ ف یاس هنأكو ۲ بلاط یآ نم كإذ عوقد ىف ف ىوارلا نم ديكأت وه ) هنأ الإ

 + هللاو) لوق . كلذ ىلع مكي ىنلا هعلطأ نوكي نأ لمتحيو « هيلع هعالطا نکع ىذلا وه ردقلا !ذهو « لاحلا كلت ىف
 . مو , كرشلا بئذب ةحاسلاو ةماعلا ةرفغملا بلط دارملا سيل : بینا نب نيزلا لاق ( كنع هنأ ملام كل نرففتس3
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 ىف بلاط ىبأل ةعافشلا ناف « هنم ةديدش ةلفغ یهو : تلق . رخآ ثبدح ىف انيبم ءاج مک هنع باذعلا فیفخت دارملا

 ب ىنلل كلذ غاس امن و « ةماعلا ةرفغملا بلط نع ىهنلا عقو امنإو « هنع هني مل اهباطو ء “درت مل باذعلا فیقخت

 نأ اونمآ نيذلا و ىلا ناك ام : هللا ل رتأف ) هلوق , اضا و هنابب نت أيس اک كلذ خسن درو مث « كلذ ىف ميهارباب ءادتقا

 نم ىربطلا یورو . ةياورلا هذه ىف عقو اذکه. ىهنلا ینعع ربخ وهو « كلذ م ىخيني ام ىأ ( نيكرشللا اور فغتسي

 بلاط فال رفغتسأ لازأ الف « كرشم وهو هبب ال میهاری] رفغتسا م . لَ ىنلا لاق لاق رايد نب ورمع نع ليش قبرط

 ةافو نال « لاكشإ هيف اذهو « تلزنف « همعل انيبن 2 ج انئابال نرفغتسال : : هبا لاف . ىبر هنع قمی یح ٠

 اف رفغتسي نأ هبر ننأتساف رمتعا اب همآ رق یتآ رم غربت نأ تبث دقو ء اقافتا ةرجملا لبق كم تناك بل اط ىبأ
 ءىتاه نب ل جرخأ دقو . لوزألا درگن مدع لصالاو ۰ بألا هذه تا زنف

 هاجانف ابنم رق ىلا سلج یتح ءاجل « هانعیناف سس ىلا امو علي هللا لوسر جرخ» لاق دوهم نا نع قورسم نع

 نذأب لف اهل ءاعدلا یف در تنذأتساو « یا رق هدنع تسلج ىذلا ملا نإ : لافف : هتاکیا انيكيف ٠ کب 9 * الب وط

 هيبأ نع ةديرب نبا ثيدح نم دمحأ جرخأو « نيكرشملا اورفذتسي نأ اونمآ نذلاو ین ناك ام : "ىلع لزناف « ىل

 هچولا اذه نم م ىربطلا ةباود یفو . الا لوز رک ذی لو « بکار فاآ نم بورق هعم نحو انب لز » هيقو هو

 ی شما لق فار کم مدق امل د ناف عایق مو ليضف قيرط نمو « رق مسد“ تأ کم مدق ال 2

 نبا نع ةمركع نع ناسيك نب هللا دبع قيرط نم قاربطللو « تاتف اذ رفغتسوف هل نذوب 1 ءاجر سمشلا هيلع

 ابضعب دضعي قرط هذيف . كلذ ىف الا لوزت هبفو « نافسع ةینا نم طبه املد هیفو دوعسم نبأ ثيدح وحن سابع

 جش نآ دعب دحأ موي لاق هلي هلأ اضيأ هديؤبو ٠ بلاط ىنأ ةافو نع ةيآلا لوز ريخأت ىلع ةلالد اهفو « اضعب

 ثحبلا سیا و ءایح الاب اصاخ رافغتسالا نوكي نأ اذه ىف لمتح نکل « نولعيال مهناف ىوقل رفغا بر » هبجو

 باأط ىفأ ضا وهو مدقتم : نابیس اونا نوکیو < مدقت امس ناک نإ و رخآت ةالا لوز نوكي نأ لمتحو « هيف

 ىجا لز یح نيقفانملل كلي هرافغتسا نم ةءارب نيسفن ق مدقت ام لوزتاا ريخأت دب وا و ٠ . ةنمآ ممآ وهو رخاتمو

 ها لدأوو ۱۳ هل وق اضيأ كلذ ىلا ريشإ و , بسلا مدقت ناو لوزا نا یضتقی كلذ ناف « كلذ نع

 تازن ةيناثااو هريغ فو بلاط یآ ىف تلزت ىلوالا ةالا نأب رعشي هنال « یبیحأ نم یده ال كنإ : بلاط یا ىف

 رفغتسي الجر تعمسو لاق ىلع نع ليلخلا ىلأ نع قع ىنأ قيرط نم دمحأ جرخأام بیسلا ددعلا ديؤي و « هدحو هيف

 يآ نبا قيرط نم یربطا یورو « ةبالا ىنلل ناکام : هللا لزثآف سم ىزلل كلذ تركذف : ناکرشم امهو هیدلاول
 ان رکذ: لاق ةدا24 قيرط نمو تا زنف ؟ هال هاربا رذغتسا اک اال رفغتسن الأ نونمؤءا لا, لاق دعا نع حی

 همالساب مكح هللا الإ هلإ ال نأ ةدامشپ هرمع م داد طق اریخ لمعي مل نم نأ ثيدحلا ىفو . هوحن ركذف « الاجر نأ هل

 ىلا لصو نوكي نأ طرشب « ىلاعت هللا دنع كلذ هعفن هيلق دع هناسا قطن نراق ناف « نيدلسملا ماكحأ هي هيلع تيرجأو

 لامآ هلوقب ةراشإلا هيلاو . ةنياملا تقو وهو باوجلا درو باطخلا مهف نع رحيو ةايحلا نم لمالا عاطقنا دح

 ناودعلا ) هلوق . لأ هللاو (نآلا تبت ىلإ لاق توا مدحأ رضح اذا ىح تائيسلا نول ءعي نيذلل ةبوتلا تسياوإ)ل

 ءادعلاو ( ىلع ناودع الف إل بيعشو ىسوم ةصق ىف هلوق ريسفت دارأو دحاو ىنممي ىأ ( دحاو ىدمتلاو .ادعلاو

 ودعلاو « دحاو هلك ودعلاو ىدعتلاو ءادعلاو وهو : ( ىلع ناودع الف ) هلوق ىف ةديبع وبأ لاق دردع نيعلا حتفپ
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 < ءونل ) لاجرلا نم ةيصعلا اهعفري ال ( ةوقلا ىلوأ ال سايع نا لاقو ) هلوق ٠ نالف ىلع نالف ادع هلوق نم

 مالكا صقب نأ نوکی دقو « هرثأ ىعيئا  هيصق ) نيحرملا ( نيحرفلا إل یموم رکذ نم الإ ( اغراف ) لقثتل

 ىأ شطبذو ( شطبن ۰ اضیآ باتتجا نعو دحاو ةيانج نعو دعب نع ( بنج نع) . ( كبلع صقن نحن )
 هلوق ىلا هلوأ نم امهريذل تبثو لیصالاو رذ نال طقس هعیج اذه ( نورواشتب : نورمب أي ) . او ءاطلا رسكي

 «نيحرملا نيحرفلا » هلوف امآ و « للا شطبن د هلوق اذکو یموم ةصق ىف ءایبنالا ثيداحأ ىف مدقت « یموم رکذ»

 هلصو « هرثأ ىعيتا : هصق » هلوقو < سابع نبا نع ةحلط ىنأ نب ىلع قيرط نم لوصوم متاح ىبأ نبا دنع وبف

 : ( هيضق هتخال تالاق و إل هلوف ىف لاق سابع نبأ نع ريبج نب ديعس نع ةزب ىلأ نب مماقلا قي نط نم متاح ىبأ نا

 هب ترصبف ) هلوق ف لاتو . موقلا راثآ تصصق لاقي , هرثأ ىغبنا (هيصق ) هلوق ىف ةديبع وبأ لاقو . هرثأ یضق

 هبطت انالف رجأت ىرجأت ) هلوق . بنج نعو ةبانج نع الإ انيتأت ام لاقيو « بنجتو دعب نع ىأ ( بنج نع

 نم ( ججح یناع ینرجأت نأ ىلع  هلوق ىف ةديبع وبأ لاق دقو سن اذه تبث ( هللا ك, جآ ةيزعتلا هنمو « ًارجأ
 (ىداولا اتودعو اتفض امو , دحاو طشلاو ءىطاشلا ) هلو. هللا كرجآ هنمو  انالف رجأت نالف لاقي ؛ ةراجالا

 اتفض امهو دحاو طشلاو ءیطاشا : ( ىداولا ءىطاش نم یدون إل ةديبع وبأ لاق دقو  اضيأ یسنلل اذه تبث

 ىعافالاو ناجلا : سانجأ تايحلاو ( ىعست ةيح  یرخآ ةاود ىف ( ناج امنأك ) هو . ءاتودعو ىداولا
 ۱ اضيأ ةددبع یآ لوق + (نبك-!بم : نیحوبّقم) هلو . قلحلا ءدب ىف مدقت دقو اضيأ قسنلل اذه تبث « دراسالاو

 دقل و إل هلوق ىف ىدسلا قيرط نم متاح ىبأ نبا جرخأو ءاضيا ةديبع فأ لوق وه ( هان هانيب اناصو ) هل

 ىج ) هلق ٠ ءارفلا لوق اذه لصتاف اضعب هضعب ائءبتأ ىنعملا : ليقو « لوقلا مح اذيب : لاق < لوقلا محل انلصو

 اک عمجي ىأ ج ءیش لک تا_“ هيلا یجب ) هلرق ىف ةديبع وبأ لاقو . ةدحوم م ماللا حتفو ميجا نوكسب وه (بلحي
 ترطب ةيرق نم انك-اهأ كو إل هلوف ىف ةديبع وبأ لاق ( ترشأ ترطب ) هلوق ۰ دراولل عمجيف ةيباجلا ىف ءالا عم

 ىنعملا : ءارفلا لاقو : ضفاخلا عزب بصتناف . اهتثيعم ىف ترطب ىنعملاو ۰ تغبو تفطو ترث ىأ ( اهتشيعم

 برعلا لوق ىف ةكم ىرقلا مآ : ةديبع وبأ لاق ( اطوح امو کم ىرقلا مآ : الوسر ابمآ ىف ) هلوق . اهتشيمم اهترطبأ

 نع رخآ هجو نمو . هوحن ةداتق قبرط نم متاح نأ نالو 4 الو> نمو یرفلا مأ رذنتل ئ ىرغأ ةياور قو

 هتیفخآ هتننکّو « هتیفخآ ءىثلا تنتك أ« خت "نكت ) هلوق . املئاوأ ىف لاق ( اهمأ ىف  هلوق ىف نسحلا نع ةداتق
 هتيفخو هترتس هتيفخأ : سراف نبأ لاقو . هّتيفخ هننکو « هتيننأ هتننکأ مهضعباو « رك الا اذک ( هتربظأو

 تاپ یردص ی كلذ تانک أ لامي « یخ ىأ ( ممرودص نکن ام ل كبرو إل هلوق ىف ةديبع وبأ لاقو . هتربظآ

 اذإ هتناكأ ةديبع وبآ لاقو ء دحاو تننکو تنك أ رخآ عضوم ىف لاغو . فلآ ريغب وهو هتیفخ .ىثلا تنتكو

 عسوي ( ردقيو ءاشي نمل قزرلا طور هللا نأ ر لآ لثم هللا نأككو) هلوق . دادضالا نموهو هنروظأو هتيفخأ

 « هللا نآ رت ما یآ ( هللا نأكيو ) ىلاعت هلرق ىف لاق ةديبع ی لوق وهو رذ ىبأ ريغل اذه عقو ( قيضيو هيلع

 هللا نأ لعب الوأ ىأ ( هللا نأ و  هلوق ىف ةداتق نع رمعم نع قازرلا دبع لاقو
 ةبالا ( نآرقلا كيلع ضرف ءىذلا "نا و هسیساب - ۲

 لار( سابع نبا نه ةمركع نع ایرفصعلا نايفس انث د 'ىلعي انريخأ لناقم نب هدمع نشرب - ۷۳
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 ةكم ىلإ : لاق ( داعم ىلإ

 . ديبع نبا وه ( ىلعب انربخأ ) هلوق ۰ رذ ی ريذا ةجرتلا تطقس ( نآرقلا كيلع ضرف ینلا نإ باب ) هلو
 ىوس یداغیلا ف هل سولو ؛ رانا رخآ ىف هقيقحت مدقت م راملا راثيد نبا وه ) ىرفصعلا نايفس HES ) هلوق

 نع رمعم نع قازرلا دبع یورو . ةياورلا هذه ىف اذكه (ةكم ىلا : لاق « داعم ىلا كدارل ) هلوق . نيعضوملا نيذه
 ىلا كدارل و لاق سايع نبا نع رخآ هجو ن نم ىراطلا یورو 3 ةب الأ هذه ريسفت متکی سابع نبا ناک: لاق ةداتف

 سأيال هدائساو متاحىبأ نبا هچرخا و « ترملا ىلا ر لاق رخآ هجو نمو « فعض 0 تا ىلا لاق : داعم

 : سوم لاق قازرلا دبع لاقو « کم ىلإ د هلع رخآ هجو نمو « ةمايقلا موي كيم 0 لاق دهاجم قيرط نمو « هب

 ابآ تا اس : لاق ىلع نب دمع رفعج نأ قيرط نم ىلعي وبأ یورو ؛ ةمايقلا موي وه الاقف یرهزلاو نسحلا امأو
 فیعض وهو نجلا راج هدانسا ینو « ةترخآ هداعم : لاقف ةيآلا هذه نع ديعس

 توهکنعلا و -54

 « كلذ هل لع : لا "ننمیف) . دحاو حلاو ناول : «اريغ لاقو هل : (نب رصبتسم إل دهاجم لاق
 مرازوآ عم ارازوأ : 9 ملاقثأ مم ”الاقثأ ) . ( ثييحلا هلا ريميل هوقک « هللا زیمیاف زنم یه اهإ

 هلا رذ ىبأ دا « « ةلمسبلاو ةروس » تطقس (مبحرلا نمحرلا هلل مت - - تویکنعلا ةروس) هلوق

 لاو 0 اذهب دهاجم نع حیجت فآ نبا نع دابع نب لبش قورط ن» متاح ىبأ نبا هلصو ) ةلاض نب رصبتسم |وناكو

 اوناك: لاق ةدانق نع رخآ هجو نم متاح ىبأ نا جرخأو . مجاالضب نييجعم : لاق ةداتق نع خم نع قازا ديعع

 « هدحو رذ یال اذه تبث ( دحاو ىملاو ناويملا : هريغ لاقو ) هلوق ۰ ام نيبجعم مهنا الض ىف نب رصیئسم

 ناويحلار هن محلوق هنمو : دازر دحاو ةامطا و ناو ىلا: :لاق ةديبع نأ لوق وهو 0 دحاو ةالا و ناويحلا : لیصال و

 ىف دهاجم نع حجت ىبأ نبا قيرط نم ىرطللو . هنم نامسا ةاملا و ناويحلاو : ايح تديح لوقت و « ةايحلا رهت ىأ

 هللا زبمل هلوقك هللا زيميلف ةلزنع ىف اعم كلذ هللا لع« هنأ ندعيلف ) هلوق ٠ اف تومال : لاق ۾ ناويحلا ىف د هلوق

 كلذ لع دق ها نال هللا نزيمماف ىأ 14 اونمآ نيذلا هللا نملعيلف ) ىلاهأ هلوق ىف ةديبع وبأ ا نم ثييخلا

 رمعم نع قازرلا دبع یورو . اضيأ ةديبع بأ لوق وه (رازوآ عم ارازوأ مهلاقثأ عم الاقنا ) هلوق ۰ . ليق نم

 لاق ةداتق نع رخآ هجو نم ماح یا نبالو. ممدازوأ لئم هءلعق الط ىلاام وق اعد نم : لاق ةبألا هذه ىف ةداتق نع

 اولضأ نم رازوأ < مهلا أ عم الاقثأوإ مرازوا ىأ ( مهاقثأ نامحيلو ١

 مولا ةروس ۰
 : 6 نود ٠> نومي : : (نوربحم ر دهاجم لاق . امف 4 رج الف لضفأ ىغتبي ىطع آ نم 6 و رالف

 هيفو «ةملآلا ىف . € منامأ تكلم ام كل له سابع نبا لاق . رطلا € قذتولا ) . مجاضلا نو
 فضو فسض : هريغ لاقو . عادصاف . نوفرفتي : (نوع دی ) . ادب کضمب تر اک کوٹ رب نأ مهنوفاخ
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۱ 
 نيئيسملا ءازج «ةءاسالا : 4 یاوسا دهاحم لاقو . نایدا

{VYلاق ق ورم نع "یہ فلا یآ نع شعألاو” رودصنم اح ”نايف س 53 دح رريثك نب دور شو  

 ا غا ؛ مراصبأو نیقفادلا زخ اف ةماوقلا 9 ناخد ءیج : لاف ةدنك ىف ثثدحت لجر اميب »

 طب ل نمو « لقياف لع نم : لاقف ساجف بضغف « ۶ م ناکو دومسم نا "تب ۰ انع رقف « ماك زا ةئيبك
NÎ 2۲ 7 2 0  

 رجأ نم هيلع کل اس ام لف ) هينا لاق هلا "ناف « رعأ ال : می ال ۲1 لوقي نأ ملا نم ناف ؛ لعأ لل : لقيلف

 مهیلع ىنعأ ملا : لاقف كم نا مهیلع اعدف « مالسالا نع اوئطبأ غیر "ناو . « نيفاكتلا "نم ان امو

 ضرألاو ءامسلا نیبام لجرا ىتربو « ماظملاو تل اواك أو ابف اوكه تح ان م ذخأف ۽ فسوپ میسکر عبس

 عداف 6 اوک اھ دو كموف "ناو ¢ مح را ةلصب انس و 7 تاج ¢ ما : لاف ناف و 1 ”هءاجف 4 ناخ* دا ةئيبك

 ؛ ءاج اذإ ةرخآلا باذع مهنع فی ( نودئاع - هلوف ىلإ  نيبم ناخدب اسلا ىتأ7 موي بقترافر) أرقف . هلا

 . ردب موي ( اما ) و. ردب موي ( ىربكلا ةشامبلا سشطبن موي ر) ىلاعت هلوق كلاذف . عرفك ىلإ اوداع مث

 مه 0 ۳
 یم دا مو راا و . € نوباذیس بس ىلإ 3 مورلا تبلغ ۱2

 نوربح دهاجب لاتو) لوف . رد فآ ريغل ةلمسباا و ةروس تطقس ( محرلا نمرلا هللأ میس - مورلا ةروس ) هلوق

 ى موف تاحلاصلا اوليعو اونمآ نذلا هاو 0 هلوق ىف دهام نع حيمي ىنأ نبا قيرط نم یابرفلا هلصو ( نوهمش

 نە عامسلا ةذل : لاق ريثك ىلأ ن ی قبرط 2 یرطلاو 21 أ نالو . نومعب يأ ) نور ةضور

 الف لضفأ ىغتبي ىل طعأ نم نم وب رب الف ) هلوق < نومرکب : لاۋ ( نورب< ) سابع نا نع ةحلط ىبأ نب ىلع قيرط

امو) هلوف ىف دهاج نع حب مر نآ نا قرط ند ىربطلا هلصو (۱ ۽ هلرجأ
 ) سانلا لاومأ ف وب ريا ابر نم مبتآ 

 اذه : لاق الا هذه ی كادؤلا نع داور نآ نب زب زعلآ دبع نع 0 وع لاتو . هدم لضفأ ى م هام یظعب لاق

 نع رخآ هچو نم اح ىبأ نبا هجرخأو . هيلعالو هل ۷ كاذ < هلم لضفأ باتي ءىش یدو لالا ابرلا وه

 ما ف اذه : لاق ها را نع داع ىبأ ù لیعاس) قب رط نمد٠ ةصاخ هذ ء ړل ینا یو : : دازو دنيز ملا كم

 ۰ لا رخالا ىطعي لجرلا وه : لاق یظرقلا بەك ن د# قورط نمو ‹ هلام ةب رەد هک لاملا هتبارق لجرلا نا رطب ناك

 هعم رؤواسإو هم لو لجرلاب قصاب لجرلا وه : لات يملا قرط نمو . هيأ لع وبر الف هيلع داز و هب هئفاكيل

 ( عجاضلا نووس نود, ) هلوق ٠ هللا هچ و هب در مو هنوع ساملا هاطعأ js « هيف رجحت ام ضع) ځد 4 لمجیف

 هلوق ٠ عجاضلا نووس 4 لاق نود میسفن الف ال هل وف ىف دهاجم نع حيجب 1۳ قار ط نم فاير هلا هلصو

 ( منام تكلم اع كل لھ 0 نيا لاق ) هوت . دوکذ لا دانسالاب اضيأ ىبايرفلا هلصو ( رطلا قدولا )

 سابعنآ نع ءاطع نع خرج نبا قيراط نم یربطلا هلص و ( ام ضم ٹر اک کور نأ مجوفاخت هءف و ةحلآلا ف

 هلل « هيف ١ هلوف ىف ريمضلاو ‹ اضعإ مضعبإ ثري اك وثوب نأ مه وفاخت : لوقو هيفر ةالا ىف یه لات الا هذه يف
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 ريتا باتك -

 : لاق زلجم ىبأ قيرط نمو . كلاملا یواسبال كوامملاو ةكولم مانصالاو كلأملا هللاف « مانصاللو هلل لالا نا ىأ ىلامت

 نع ديعس قيرط نم متاح نآ نالو . هل كيرش ال هللا كلذك كلذ هل سیا و كلام كمماب نأ ىاخت ال كکولع نا

 ؟ هتجوزو هشارف ىف هکولم کراشم کنم دحأ نأ لوقب هقلخ نم اًديش هب لدع نمل هللا هبرض لثم اذه : لاق ةداتق

 لاقف نوقرفتب هلوق امأ ) عدصاف « نوقرفت نرعدصإ ) هلوق . هقاخ نم دحأ هب لدعي نأ هللا یطز ال كلذکو

 دقو ست ام مدصاف ىلاعت هل وق ىلإ ريشيف عدصاف هلوق امآ و « نوقرفتب ىأ نوعدصب ذثموب هلوق ىف ةديبع وبا

 بغارلا هصخو « ءىثلا ىف قشلا عدصلا لصاو « هضماو قرفا ىأ رموت اع عدصاف هلوق ىف اضيأ ةديبع وبا لاق

 موتل سأرلا عادص هنمو « ليقثتلاب عدصتف هتعدصو فيفختلاب عدصناف هتعدص : لوقت ديدحلاك بلصلا ءىثلاب

 لاقو) هلق ۰ امهنيب لصفاو لجو زع هللا ىلا كئثاعدب لطابلا و قحا نيب قرف ىأ عدضا هلوقب دارلاو « هيف قاقتشالا

 ظافل الا ىف حتفل اب ةزمحو مصاع أرقو مضااب دوبماف  امهب ءىرقو , شکالا لوق وه ( ناتغل فعضو فعض هريغ

 ةءاسإلا ىآوسلا دهاج لاقو ) هيب . لقعلا ز ناك ام حتفلاب و دس.جلا ىف ناکام مضلاب فعضلا لولخلا لاقو . ةئالثلا

 هلوأ حتف نيدلا نبا زوجو . دملاو ةزمملا رسكب ليقف ةءاسإلا طبض ىف فلتخاو ؛ ىبايرفلا هلصو ( نیثیسلا ءازج

 ةبقاع ناك مش هلوق ىف سابع نبا نع ةحلط ىنأ نب ىلع قيرط نم ىربطللو ؛ نزح ىأ ىمآ نم وهو اروصقمو ادودم
 ءاعد ىف دوعسم نأ ثيدح فنصأا ركذ مث . باذملا مؤازج !ورفك ن يذلا ىأ )او ,ذك نأ ىآوسلا اوءاسأ نيذلا

 قلعت ام یاب و « ءاقسنسالا ىف كلذ حرش مدقت دقو « طحفلا عفرب ءاعدلا هل ماوس نينسلاب شير ىلع مقلم ىنلا

 لوقي نأ للعلا نم نا م هلوقو . ىلاعت هقا ءاش نا ناخدلا عروس ريسفت ىف ناخدلا نم ثيدحلا ردص ىف عقو ىذلاب

 فصن ىردأ ال نأ نم رهتشا ال بسانم اذهو « للعلا نم عون لوبجلا نم مولعملا يمت نا ىأ « لعأ ال : معي الام

 فلكتلا نم مق عيال اف لوقلا نالو « معلا

 مالسالا : ةرطفلاو . نيلوألا نيد : ( نيلؤألا قلع قلخ ) ۰ هللا نره : ( ف قال لیدبت ال ) بسا

 ردبع نب ةملس وبأ ىف ربخأ لاق "یره*زلا نع سنوب انربخآ هللا دبع ان ربخآ "نادبع اش - ۷

 هاوبأف « ةرطفلا ىلع دوي الإ دولوم نم ام : م هللا لوسر لاق » لاق هنع هللا ىضر ةريرهابأ نأ نحرف

 ةرطف ) لوقي م ؟ ءاعدج نمای نو 3 له ءا ةميهم ةميربلا جتن يس هناحع وأ هنارّصني وأ هنادوپم

 ( ميقلا نما كلذ « هللا قامت لیدبت ال ءاهباع سالا رطف ىت جلا لا

 ميهاربإ قيرط نم ىربطلا جرخأ ( نيل والا نيد نيل وألا قلخ « ها نيدل ( هللا قلخل ليدينال ) باب ) هلو ۱
 ا ا EE هللا نيدل : لاق م هللا قلخل لیدبتال ) هلوق ىف ىعخنلا

 یودو . ءاصحالا : لاق دهاجمو ةمركعو نابع نبا نع قراع نم ىرطلا هجرخأ رخآ لوق هيفو ؛ هلثم كاحضلاو

 نیل الا نيد لوقب ( نيل والا قلخ الإ اذه نا ال هلوق ىف سابع نبأ نع ةحلط ىبأ نب ىلع قيرط نم متاح ىنأ نب
 ع نيلدالا قلخ ) هلوق ىف ةمقلع نع ىعشلا قيرط نم متاح بأ نبا هجرخأ ريخآ لوق هيفو . لوالا ديؤي اذهو

 . مج ديس : لاق ةداتق قیرط نمو , مهذك ۽ لاق دماجم نع حیجت ىأ .نبا قيرط نمي . نيا والا يالتخا :- لاق
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 رخاوأ ىف كلذ ف فالخلا لقن مدقت دقو « هقيرط نم ىرطلا هلص ةمركع لوق ره ( مالسالا ةرطفلاد ۱ هلق
 باك ىف هنتمو ءدنسإ مدقت دقو « ةرطفلا ىلع دلوپ الإ دولوم مام د ةريره ىلإ ثيدح ركذ مث . زئانجلا باتک

 « نيكرشملا دالوأ ىف ليقام باب » ىف هحرش عم زئانجلا

 نافل دروس - ١"

 ( مع ضل كرشلا نا لاب ك رشت ال) اپ - ١

 هل | یضر هللا دبع نع ًةمالع نع یهاربا نع ء شعألا نع برج ادل د ح ديعس نب ةبيتق اشو - ۰

 هل هلا لوسر _باحسأ ىلع كاذ قش وب مینا اوبا لیاوتآ نيذلا) ةنآلا هذه تزن ال » لاق هيع
 هنبال نافل لوق ىلإ “ مممت الأ كاذب سیل نإ : هناك هللا "لوسر لاق ؟ ملظب ”هناعإ سيل ای اولاقو

 55 ماظل ةكرشلا نإ

 طقف ةلمسبلا تطةسو ؛ رذ ىنأ ريغا ةلمسبلاو روس تطقس ( مح رلا نہ رلا هللا مسإ - - نامفل ةروس ) هلو

 اونمآ نيذلا ) ىلاعت هلوق ریست ىف دوعسم نبأ ثيدنح هيف ركذ ( مي طو ظا كرشلا نإ هللاب ”كرشنال ) هلق ۰ ىنسنلل

 ناعالا باتک ىف یقوئسم هحرش مدت دقو ( ظب منال اوسلب لو

 ¢ ةعاسلا 0 و لزع م نإ ) اب ممم ۳

 هللا "یطر ةرب ره ىأ نع راز ىأ نع نایح ىبأ نع زا رج نع "یاحس) شن دمو

 ؟ ناسهالا ام ءهللا لوسراپ : لاقف شم "لجر هات ذإ « سان (زراب امو ناك جم هللا لوسر نا » هنع

 ؟ مالسالا ام * لاق . رخالا بلا نمونو « هناقلو « هلسرو 6 هتك المو « اب نموت نأ نام زلا :لاق

 . ناضمر موصتو « ةضورفلا ًةاكزلا "یژتو « ةالصلا مر رشت الو هللا دمت نأ مالسالا : لاق
 . كاري هناف هارت نكت مل ناف « هارت ةكنأك هللا دوت نأ ناسحإلا : لاق ؟ ناسحإلا ام « هللا لوسر اب: لاق

 نع كثثدحأس "نکساو « لئاسلا نم رعأب اهنع لوثسلا ام : لاق ؟ ةسعاسلا "نم هلا ی
 6 بار نم ا لا اقا 9 ر ¢ و م كلأزف 0 1 1 و ارش

 4 مهنبد "سانلا هلو ءاج ا ۳ 9 ائيشاو 8 ملف انكر اواذَحأف . .E ؛ لجرلا

 نب هللا دبع نب ديز نب دم نب رع ا لاق ”نايلس نب ىبح او - ۸

 ارق يل « سخ بینا حينافم : يلب یبلا لاق » لاق امهنع هللا يضر رع نب هللا دبع نأ هثكدح هابأ نأ رع

 ىرابلا حف 9۸ جام -- م
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 6 . . . ةماسلا ملع دنع هللا نإ )

 ديغو مالسإلاو نام الا نع ليربج لاوس ىف ةريره نأ ثيدح هيف ركذ ( ةعاسلا لع هدنع هللا نا هلوق باب ) هلو

 ءیش ديحوتلا ف ىنأيسو ؛ ناكالا بانک ین یفوتسم ثيءحلا حرش مدقت دقو هللا الإ نپلعیال س هيفو « كلذ
 « بهو نبا لاق اذكه ( لاق ربع نب هللا دبع نأ هدح هابآ نأ درز نب دم نب رمع ىنثدح ) هلن . كلذب قلی
 اظوفحت ناك ناف « ليعامسالا هجرخأ < رع نبا نع ملاس نع ديز نب دمع نب رمع نع ٠ لاقف مصاع وبأ هفلاخو
 : أرق مث سمخ بيغلا حیتافم د هلي ینلا لاق) هلق . هيبأ معو هوبأ نآخيش هيف دم نب رمعل نوکی نأ لمتحا
 : هللا الا نوملعيال سم بيغلا حنافم ةروكذملا مصاع ىنأ ةياور قو , ارصتخم عقو اذيكم ( ةءاسلا لع هدنع هللا نإ

 قب رط نم ءاقسنسالا فو دعرلا ةروس ریست ىف مدت دقو« اهلك ةيآلا ىنعي « ع غلا لزيو ةعاسلا e هدنع هللا نإ

 اذه . ثيدملا  هتلا الا دغ ىف ام ليال : هللا الإ نيملمي ال سمخ بیغلا حافم د ظفلب رمع نبأ نع رانيد نب هللا دبع

 لع هدنع هللا نإ ب سمخ بيغلا حافم ظفلب هيبأ نع ملاس نع ىرهزلا قيراط نم ماعفآلا ريسفت قو . سلا ىف قايسلا
 جافم عیب نو و ظفلب یرهزلا نع دءس نب مهار نع هدئسم ىف یا طلا هجرخأو .ةروساا رخآ ىلا ةعاسلا

 هللا دبع قيرط نم هيودرم نبا هجرخأ ظفللا اذه ناف ؛ نتم ىف نتم هل لحد هنظآ و « ةيآلا الت مث« سنا الإ بيغلا
 لك نال عماسلا ىلع مالا بیرقتا حافملاب نبع : ةرمج ىبأ نب دع وبأ خيشلا لاقو . هوحت دوعسم نبا نع ةملس نبا

 ىلا جیتحا بابلا قلغأ اذاف بابلا نم ةداعلا ف هتفرعم ىلا لصوتلاو « كنع بيغ دقف باجح هنیب و كندب لعج ءىش

 . اصخلم ىهتنا . بيغاا فرعي فک هعضوم فرم ال هليصوتب الإ بيغلا ىلع ملطب ال ىذلا .ىثلا ناک اذف « حاتفملا

 هدنع هللا نا : هللا الإ نوملعيال سمخ د لاق هعفر ةديرب ثيدح نم انار نابح نبا هححسو رازلاو دحأ یورو
 نکع كلذ نأ انه دارو « هللا ال] نوءلعيال » هلوق ىف رصحلا ةرچ نایب ناعالا بانک ىف مدقت دقو بالا , ةعاسلا لع

 بيغلاب داراق (هللا الإ بيغلا ضرالاو تاودسلا ىف نمرعبال لق ىلاعت هلوق یهو ىرخالا ةيآلا نم دافتسي نأ
 نم الإ ادحآ هبيغ ىلع ربظي الف بیغلا ملاع إل ىلاعت هلوق امأو « نامقل ىف ىلا ةبآلا هذه ىف روکذلا وه اميف قتل
 مالسلا هيلع ىسيع نا نآرقلا صنب تبثام امأو « یسلایطلا ثيدح ىف ام رسفي نأ نكميف ةبالا ( لوسر نم ىضتدا

 ام كلذ ريغ ىلا ىتأي نأ لبق ماعطلا ليوأتب مین هن لاق فسوب نأو نورخدي امو نولكأب ام مر هنا لاق
 4 لوسر نم ضا را نم الإ م هلوق ىف ءانثتسالا نم دافتس نأ نک كلذ لكف تاماركلاو تازجءملا نم ربظ

 امهنإب قرفلاو ؛ مركي هب و ذخأي لوسرلا نع لوسرلل عب اذلا ىلولاو بیغلا ضءإ ىلع لوسرلا عال_طأ ىضتقي هن اف

 نبا لقنو . ملعأ هتاو ماملا وأ مانع الإ كلذ ىلع علطي ال ىلولاو ابلک ىحولا عاونأب كلذ ىلع علطي'لوسرلا نأ

 لاق ماع ةئامسمخ وهو موب فصن قطصملا ةرجم نم ايندلا نم قب هنأ هاوعد ىربطلا ىلع ركنأ هنأ ىدوادلا نع نيتلا

 نأ هيلع درف « هبجو ريغ قبب الف یاعت ىرايلا ريغ ءیش نركب نأ لبق هيلع ناک ام ىلا صالا دومب و ةعاتاا موقت و

 نم موت هنأ كلذو ىرخأ ةبج نم هیقعن مث  ثيدحلاو نآرقلا رصا فلا هلاق یذلاف هللا الا اهيلعيال ةعاسلا تقو
 ديصي هنأ یربطلا دارم لب لاف اكس يلو « اليوأت لمتحال همالكنأ معزو هريكفت ىلع مدقأف ثعبلا ركسني هنأ همالك
 امأ و: هيلع همالك لمح بحب ىذلا !ذه ؛ باسحلاو ثعبلا عقب مثال وأ هيلع ناک ام ىلع املك تاقولخا ءانف دعب ىأ ملا



 هاه 4۷۸۰ ۷۷۹ ثيدحلا

 تضم دق لاق ام فالخ عقو سآلا نأ هيلع درلا ف کیو ٠ هيف روذعم وپف ةعاسلا تو جارختسا هيلع هراكنإ

 فصأ هللا اهرخؤ نأ ةمآلا هذه زجعي نأ » هعفر ةياءأ نأ كثردح كس ىررطلا نکل « ةدابزو ةناعالث مث ةئ اخ

 ام ىتأيسو « لعا هقاو كلذ نم رثكأ رغؤتال انآ ىف احرص سول هنكتل « هريغو دواد وبأ هجرخآ ثيدحلا « موي

 ةدجسلا ةروس - ۲۳

 ىتلا ( زا رجلا ) سابع نبا لاقو ٠ انك < اتل . لج را ةفطن « فیض : © نيم ل دهام لاقو

 نيبن ( ده ) . يش امنع ینفیالارطم الإ رطمال

 لید « اههريغاو ¢ نسل ةلمسالا یتطةسو رذ یال اذک ( ميحرلا نمحرلا هللا مب 1 ةدجسأأ ةروس ( هلو

 نع حیج ىنأ نا قبرط نم متاح ىنأ نا هاصو ) لجرلا دین فرض نوم قاع .لاتو ( هلو ٠ بد 6 ةدجسلا

 : لاق ( نیم. ءام نع ةلالس نم ا ىف هجولا اذه نم ابر لو  فیعض 14 نب مم ءام نم 3 هلوق ىف دهاج

 ۰ اذئآ اولاقو 2 هلوق ی دهاجم نع حج یآ نا قب رط نم ابر 2 4 ہد و ) ۳ کلھ ائالض ( هلوق ٠ لجرلا امر

 هلصو ( اثیش اهنع ینفیال ارطم الإ رطعت ال ىنلا ذرجلا سابع نا لاقو ) هلوق . انکله : لاق € ضرالا ىف انللض
 ببرغ 0 ىف ىبرحلا ميمارباو ىنايرفلا هرکذو ٤ هلم هنع دهاجي 9 ا ط نم یر طلا

 . نیبآ ضرأ یه : لاق دار نع مدارا داز كلذك سابع نا نع سم سد ١, قي رط نم « ثيدحلا

 . اًديش هيف تفلت نيبأ نك ل تقو ىف كلذ لاق ادهاجم لعاف ن زد اب ةف و رعم ةليدم نيبأ : لاو برملا كلذ یکناو

 ضرأ یه : لاق ( زرجلا ضرألا ىلا إل هلوق ىف سابع نبا نع دانید نب ورع نع هريسفت ىف ةنيبع نبا جرخأو
 بم ىربطلا جرخأ ( نيبي دهي) آق ۰ رطم امص مل ىلا ةظيلغلا ةسبارلا زرجلا ضرالا : ةديبع وبأ لاقو . نملاب
 هلوف ف ةديبع وبأ لاتو . مه نيب وأ: لات ( م دہی دآ ) ھوق ىف سابع نبأ نعول وأو ىلع قيرط

 ىدحلا نم وهو مهل نيبي نيبي ىأ ( محل دم مل وأ

 (نيغأز رق ند م 4 ینخآ ام سفن ملت : الف ) ا ۳-3 ۱

 هنع هللا یمر ةر ره ىلأ نع جرعالا نع دان”زلا ىبأ نع ”نايفس ان لح 1 دبع نب لع اشو - ۰۹

 تمس نذأ الو « تأر نيه الام نیلاصلا یدابمل تددعآ : ناتو كرابت لا لاق» لاق اب نا لوسر نع

a ۰ 2۱ , 0 .۳ ۳ اب هم 6  
 . (نيعأ ةرق نم محل ىنخأ ام سه ملعت الف ) متثش نإ اوءرقا : ةريره وبأ لاق . رشب بلق لع رطخ الو

 نایفسل ليف - هلثم - . . هللا لاق » لاق ةريره ىلأ نع جرعألا نع دانژلا وبأ ان دح نایفس انث دح* ىلع انثدحو

 4 2 ةر ره وبأ ۳ خاص ىبأ نع شعألا نع ةيواعم وپآ لاو ؟ ءىش ىأف 4 لاف 1 ةياور

 ۶ و دم 5 ۰۵ ب
 ىضر ةريره ین نع خاص وب ا انثدح شما نع ةماسآ وبأ انثدح ربصن نب قاحسإ لع - ۰



 ريسفتلا باتک 6 ۵۹

 0 الو تی یا الو تأر ”نيع هل ام نیلاصلا یدابءا تد دعا : ىلاعت نا ل وب » 22 ىنلا نع هنع نا

 اهب ءارج « نیم ةرق نم مه يأ ام سفن لع الف ) رف 5 . هيلع متملطأ أم 1 نم | 2 «رشب بلق ىلع

 « € نولمعي اوناك

 « لومفلل ءائبلا لع كيرحتلاب قخأ روبجلا أرق ( نيعأ ةرق نم مهل نخأ ام سفن معآ الف هلوف باب ) هلق

 دمع اهأرقو ؛ ةمظعلا نونب « ىف » دوعسم نب ةءارق هديؤيو « ملكتملل ادنسم اعراضم العف ناکسالاب ةرمح أرقو

 ركذو « تيفخأ » شيعألا ةءارق اهرحنو « هللا وهو لعافلل ءانبلا ىلع ءافلا حتفو هلوأ حتفب « قخا د بمكن با

 « ءادردلا وبآ و اضیا دوعسم نا أرق او عملا ةنيصب « نيعأ تارق د أرق ةريره ابأ نأ بابلا رخآ ىف فنصملا

 . راصمالا لهأ ةءارق یهو ةدحولا ىلع ءاماب € ةرق و مامإلا هل لاقي ینلا فحصملا ىف اهتيارو ةديبع وبأ لاق

 لأس مالسلا هيلع ىموم نأ ثيدحلا اذه بدس نأ د رخآ ثيدحح ىف عقوو (ىدابمل تددعأ لامن هقا لوقي ) هلوق

 الو تمم نذأ الو تأر نيع الف املع تمتخو یدمب مهتما رك تسرغ : لاقف ؟ةلزتم ةنجلا لهأ مظعأ نم هبر

 لَ ىنلا ىلا هعفري ربذملا ىلع ةيعش نب ةريغملا تعم“ ىمشلا قيرط نم ىذمرتلاو مس هجرخأ ءرشي بلق ىلع رطخ

 لعت الف ) هللا باتكى كلذ قادصمو لاق : هرخآ قو , اذه هيفو هلوطب ثيدحلا ركذف « هبر لأس یموم نأ د

 كلم هبلعي الو » هثیدح ىف دوعسم نبا داز ( رشب باق ىلع رطخ الو ) هلوق . < نيعأ ةرق نم مهل ىنخأ ام سفن

 . ةكثاللا بولقب رخ هن ال رشبلا ليق امن] : لاق نم لوق عفدي وهو « متاح ىنأ نبا هجرخأ « لسرم ىف الو برقم
 بوصنم ةمجعملا نوكسو ةلمهملا لادلا ضب ( ارخد ) هْلِوَق . سفنلا ف مظعأ هنا همومع لد هيف ىفنلا لح ىلوآلاو

 متعلطا ام عد لوقي هنأک : ىناطخلا لاق (هيلع مالطا ام هلب نم) هلوق ۰ ادوخدم محل كلذ تاعج ىأ تددعأب قلعتم

 نم تمدقت اذإ امأو , اهياع « نمد مدت ريغب « هلب » حرشب یال اذهو : تلق . مش رخدأ ام بنج ىف لهس هناف هيلع

 تقفتا نافصلا لاق نکل « لضف ىنعب ليقو ىوس وأ ريغ ىنمع لاقيو لجأ ىنمع لا و فيك ىنعمب یه لیت دقف اهلع

 « عد ینمع ترس اذإ الإ اهطاقسإ نيمتيأل هنأب بقعتو « نم د ةلك ظاق-] باوصلاو « هلإ نم ىلع حیحصلا خسأ .
 . نم تايئاب حيحصلا جراخ تافنصم ةدع ىف تبث دقو « الف ىوس وأ ريغ نم وأ لجأ نم ىنمب ترف اذإ اما و
 : كلام نبا لاقو « كلذک شعالا نع ةبواعم ىنأ ةياور نم ةيوديم نبا هشرط نمو دوصنم نب دیعس هجرخأو

 ام ىلا انانعم كرنلا ىنممي اردصم هلامعتساو , ةيلوعفملا ىضتقمب اهلي ال ابصان كرتا ىنعمب لعف مس « هب » فورملا

 هلب : شفخالا لاقو ٠ فرصلا عونع لعفلا لمهم ردصم وهو « ةيبارع] ةيناثلا قو ةيئانب ىلوألا ىف ةحتفلاو « هيلي
 تامعتسا هلب نأ « ماشه نبال ىنغملا » ىف عقوو . ةدئاز اماع نم لوخد ردن و ۰ ديز برض لوقت اک ردصم .انه

 .ءاحلا حتفب هلب نم ةباور کح نيتلا نبا نل رظن هيفو. « هاوس ركذي ملو ريغ یمع اهناو نم ةدورجم ةبرعم
 راجلا وه ريخلاو ءادتبالا ىلع عفر عضوم ق اعاصو یهو ةيردصم امو ةينبم ىوف اذه لعف « نم دوجو عم

 ىذلا ردقلا اذه ىلع مكعالظا نيأ نم یعلاو « داعبتسالا اهب دصقي ىتلا فيك هلبب دازلا نوكيو مدقاملا رورجماو

 حرش » ىف فيرشلا هبلا راشأ اك راج ينعملا اذهب تناکاذا هلب يلع نم لوخدو ؛ هي ةطاحإلا نع رشبلا لوقع رصقت



 ۵۱۷ 4۷۸۲ - 4۷۸۰ ثيدحلا

 ارخد رشب بلق ىلع رطخ الو هيف عفو ثيح بابلا ثيدح قاس ضوصخل تاپیچوتلا حصأو : تلق « ةيبجاجلا

 ىبأ نع شعآلا نع ةوامم وب لاتو ) هلو. . لعا هقاو . هلمأت نا نيب كلذو ريغ ینعم_ اهتأ « 5
 ةب و اعم فآ نع هل « نآرقلا لئاضف » بات ین مالس ن مساق دييع ربآ هلصو ( نيعأ تارق ةريره وبا ارق اص

 هب ةيواعم ىنأ نع ةبيش ىبأ نب ركب ىبأ نص هلك ثيدحلا لسم جرخأو « ءاوس هلثع دانسالا اذپب

 باتکلا ىف افو رەم ۰ ما روصف مهمصايص : لها لاقو ۰ بازحألا ةروس تع ۳۳

 لكن رلاله نع بأ انث دح حیلف نب دمع انثدح رذناا نب مادا نص - ٤۷۸۱ * اب ١-

 نا 'ىلوأ انأو لإ oT نع هنع هللا ىكر ةريره نأ نع ةرم " ىلأ ن نه زا دبع نع

 هتبصع هل راف الام كلر نموم ام گاز ز € مش ع نم نينمؤملاب 'ىلوأ ىنلا 2 متاش ن نإ اوءرفأ . ةرخآلاو ايندلا ىف هب

 «هالوم انأو ىنتأياف اعايضوأ انی كرت ناف «اوناك نم

 طرف ةلمسالا تطقسو « رد ىبأ ريغأ ةلمسلاو ةروس تقم ( مي>رلا نمرلا هللا م 5 بازحالا هروس ( هلو

 ف فورعم ) هلوق ۱ هنع حی یآ نبأ قيرط نم ىنايرفلا هلصو ( مثروصق مجصايص : دماج لاقو) هلوق . قسنلل

 ىف ءاطعل تلق : لاق جرج نبا نع ةداتق نع رمعم نع قازرلا دبع جرخأ دقو ء هدح و ىنسنلل اذه تبث ( باتکلا

 هلوق ٠ هل ةلص ةبارق امهنیب رفاكلا لسلا ءاطعإ وه : لاقف ( افورعم مكتايلوأ ىلا اولعفت نأ الإ ) ةب ةءآلا هذه

 : لاق قلي ىنلا نع هر ره یا شا لوح هيف رک ذو 6 رذ ال ةجرتلا هذه تنش € میس نم نينمؤملاب لوآ ینا 3

 ىلاعت هللا ءاش نا ضئارفلا ىف هيلع مالکلا ىقأيسو « ثيدحلا « هب ىلوأ انأو الإ نمژ« ن مام

 هللا دنع طسقا وه مهمابأل موعدا ) یا —

 نع اس یندح لاق ةبقع نب "یسوم اند رات نب زيزملا دبع انثكدح ديسأ نب لدم او - ۲

 "ىح « دمت نب تیز الإ هوعدن انک ام یب هللا لوسر "یلوم ةئراح نب دز نأ »اهم هللا یضر ر نب هللا دبع

 «( هللا دنع طسقأ وه مهلإآل مودا )" نار هلا لزت

 طيس الا ن نيب یرفلاو 6 طلا ریس قأيسو ¢ لدعأ ىأ (هللا هریک طرق وه مهنابال موعدا باب ( هلوق

 یح ۽ دک نب ديز الإ هوعدن انك ام هلي هلل لوسر ىلوم ةثراح نب ديز نأ ۱ هلوق ۰ باتکلا رخآ ىف طسقلا و

 ام , ثيدحلا اذه ىف ةبقع نب ر یسوم نع نعمه ن , مساقلا ةياور ىف ( هللا دنع طسقأ وه ماب ال موعدا : نآرقلا لز

 ةشئاع ثيدح قو + ليعامسالا هجرخآ < دم نب دیز الإ مقلي هللا لودر لوم ی 5 لا ةثاراح نب دز وعدن انك

 ىتح ؛ ةناريه ثروو هيلا سانلا هاعد ةءلماجلا ىف الجر یبت نم ناكو د ةفيذ> ىبأ یوم ملا ةصق ىف حاکللا ق ىتألا

 ىلاعت هللا ءاش نإ ليلق دعب كلذ ىف ةثراح نب ديز ةصق ىلع مالكا دی نم قأيسو ۰ ةيآلا هذه تل زن

 (الیدبت اولد امو « رظتن نم مهعمو بحت یف نم مهنف ) باپ - ۳

 اهیطعال : اهون ال ةنتفلا . امناوج اهراطقأ  هدهع هم



 ريسفتلا باتك ۔ 516 ۵۱۸

 سنآ نع ةمامث نع ىبأ ىثدح لاق ئراصنألا هلا دبع نب دمع ايثدح راشب نب دمع رح - ۸۳

 اودهاعام اوقذص لاجر نينمزملا نم إل رضنلا نب نا ىف تار ةيآلا وذه یر » لاق هنع هللا یضر كام نبا

 « ( يلع لا

 ن دیز نأرتباث نب ديز نب ةجراخ ىنربخأ لاق یرھ را و "بیش ان ربخآ ناملا وبأ شرم - 4

 ۵ قا لور مآ اريثك تک بازعألا قروس نم هيأ تدقف e ”فحلا انيس: امل » لاق تبا

 و نيلجر ةداهش ؛هندامش يلب هلا ”لوسر لمج ىذلا ىراصنألا ةعّرُح مم الإ دعأ دنع اهادجأ | اهأرقي

 > هيلع 4 le اوف دص ”لاحر "نینمولا

 بحللاو « هرذن یا < هب ىضق نم مهنف) هلو ىف ةديبع وبأ لاق ( هدبع €( هبحن یضق نم مهنف ) باب ) هلوق

 لک رخآ ىف لمعتسا مث رذنلا لصالا ىف بحنلا هريغ لاقو « میظعلا رطخلا اضيأ بحنلاو سفنلا اضيأ بحنلاو 5
 ءافولا ىلع هلجأ ىضق : لاق ( هبحن ىضق نم مهنف إل هلوف ىف نسحلا نع رمعم ان أينأ قازرلا درع لاقو . ءیش

 نم ةحاطاب تنأ : لاقف هلو ینا ىلع لخد ةحلط نا د ةشأاع نع تبث لب « هريغ هلق ال فلاخم اذهو قیدصتلاو

 . ىنعتي یمع یضقو « زاجما ىلع ةمئاع ثيدح لمح حەج نا نكمبو ٠ کامل او هجام نبا هجرخأ « هب ىضق

 ىف مدقن دقو . هب اصآ و ةرمح مهنم : مالس نب یحم ریسفت ىفو . رساي نب رام مهنم : متاح ىنأ نبا ريسفت ىف عقوو

 نإ بعصم مهتم : ةريره ىبأ ثيدح نم مالا ددعو . یضناا نإ سنأ مپ م: : كلام نب سنآ لوق رضنلا نب سأأ ة ةصق

 (اهوطعآل اهوتأل 2: ةغلا) هلوق ۰ . ةديبع ىنأ لوق وه ( امناوج ا ( هلو ٠ اضيأ رذ ىبأ ك تیذح نمو « ريع

 هانعف  زاجحلا لهأ ةءارق ىهو_ رصقلاب اهأرق نم امآو « دلاب اهونآ ةءارق ىلع وهو اضيأ ةديبع ىنأ لوق وه

 هلو دابجلا لئاوأ ىف قوتسم هحرش مدقت دقو : رضالا نب سنأ ةصق ىف سأأ د تیدج نم اي رام ركذ مث. اهوءاج

 ريسفت رخآ فم مدقت ( فءاصملا ىف فحصلا اخ سن امل : لاق تبا نب ديز نأ تب اث نب دز نب ةجراخ ىتربخأ (

 دقل ) ةبألا نآ ةباورلا كلت ىف نکل « تباث نب ديز نع قابسلا نب ديبع نع 0 نع رخآ هجو نم ةبوثلا
 نآرقلا لئاضف ىف ىتأيسو « نائيدح امهنأ ربظي ىذلاف ( لاجر نینمواا نم ) ةيآلا نأ هذه فو € لوسر مءاج
 تنك بازحألا ةروس نم ةنآ تدقف) هلو ۰ دحاو قارس ىف اعم نیش داب ىرهزلا نع دعس نب مهارإ قب رط نم

 ىلع رضتقي الو. هيلع لغاز قلا عمج ىف دمتعي نكي ل ًاديز نأ ىلع لدب اذه ( اهؤرقي لپ ها لوسر عمسأ اريثك

 ربظي ىذلاو « رتاوتلاب تبث ام نآرقلاو هدحو ة زخم كلذ عم ىنتكا هنأ هرهاظ نآل لاكشإ هيف نكل . هظفح
 هدنع ةظوفحم تناكلب « ةظوفحم اهدوجو دقف ال ؛ةب وتکم اهد وجو دقف هدقف نأ هيلا راشأ ىذلا نأ باوجلا ف

 ىف اط وسه ىتأيس اک «بسعلاو عاقرلا نم هعبتتأ تذخأف » نآرقلا عج ثيدح ىف هلوق اذه ىلع لديو ؛ هريغ دنعو

 ةميزخ ةصق ىلإ ديشي « نيلجر ةدامشب هنداهش للي هللا ل وسر لعج ىذلا یراصت الا ةعزخ » هلوقو . نآرقلا لئاضف

 ابجرخأف ةدابشلا ىف ةروكذملا هتصق امأو . ةينالا دعس نب مهاربأ ةب ةلا ور ىف هيب اس اک تب اث ن نب ةع زخ وهو ةروكذملا

 ةع زخ نب ةرامع نع اضيأ ىرهزلا قيرط نم « لهذلا ی وح نب دمع ءزج »یف ولمب انل تعقوو ,یاسناو دواد وبا



 هال 4۷۸۵ - ۷۸۳ ثيدحلا

 ىنلا عرسأف سرفاا نت هيضقيل «هینتساف « اسرف ىلا رعأ نم عاتبا لي ىنلا ناد لِي ىنلا باحصا نم ناكو همع نع

 ركذف  هنم ىلع هوداز یح سرفلا ىف هنوموأسي ینا رعالا نوضرتءي لاج ر قفطف < فارعالا ًاطبأو ىثملا 2

 جلي ینا نإ كليو : لرش نيلسملا نم ءاچ نف ) کمر دق ۳ كوش اديبش مله : لوق فارعالا قفطن لاق - ثيدحلا

 ىنلا هل لاقف « هتمیاب دق كنأ دبشأ انآ , لاقف ةمجارملا عمتساف تباث نب ةميزخ ءاج یح : قلا الإ لوقيل نكي ل
 اذه مسا نأ رخآ هجو نم انل عقوو ,نيلجر ةداهشب ةعزخ ةداهش هلع یدلا لعف . كقيدصت لاق ؟ دہشت مه

 ةع رخ نب ةرارز نب دم نع » بابحلا نب دیز قيرط نم نیهاش نبا و ىناريطلا جراف« ثراحلا نب داوس ىتارعالا

 « تباث نب ةع رخ هل دهشف : هدحجل رام | نب دا وس نرم اسرف یرتشا قلب ىنلا نأ هیبآ نع ةع زخ نب ةرامع ینث دح
 ةم رخ هل دهش نم : ب ىلا لاقف . اقح الإ لوقتال كنأو كقردصتب : لاق ؟ ارضاح نكت مو درشت مب : هل لاقف

 لا عدبلا لمآ نم موق هب عرذتو هل ريغ ىلع سائلا نم ريثك هلح ثر دلا اذه : ین اطخلا لاق « هیس هيلع وأ

 یارعالا ىلع <f 2 ىنلا نأ كيلا هجو اعاو « هاغدا ءیش لك ىلع قدصلاب مثدنع فرع نم ةداهشلا لالجتما

 اهريغ ىف نینئالا ةدابشك ريدقلا ىف راصف همصخ ىل-ء رارظتسالاو هل ول ديكوتلا یرجب ةعزخ ةدامش ترجو هيلعلا

 ىف لصاح ةميزخ هادبأ ینلا ببساا نآل . اهيحاص ةلزنم عفرت !منأو رومالا ىف ةنطفلا ةليضف هيفو . یبتنا اياضقلا نم
 كلذ ىلع ىزوج هحوضو عم هريغ هنع لفغ ال هنطفتب صتخا امل وه اع ] ر ,ةءاحصلا نم هريغ هقرعإ سمالا سفن

 لعج ال ةمب رخل لاق 2ك ىلا نأ نيثلا نا معز 1 ( هیت ( هیسخ هيلع وأ ه٤ رخ هل لوس نم ةليضفب صرخ ناب

 اهيلع فقأ مل ةدايزلا هذهو . یبتنا هدهاشت مل ام ىلع درشآ یآ « دعنالد نیتدامش هتداهش

 ایزو ايف دلا ةايحلا نذرت نمنك نإ كجاوزأل لق ) یسساپ - ٤ ت ی 1 و . 7 ۳ 4 .
 امكمج اهنتسا هللا ةّدس . امتساح جرخن نأ : جرجتلا ( الیج حارس نکحرساو "نکشمآ ناف TE 00 حا 2 ت كا را <
 شاع "نا » نجرا دبع نب 58 5 قريخأ لاق یره و تا انريخأ نالا ا اشم -_ 69

 ىل أدبف « هجاوزأ رم نأ هللا مآ نی اهءاج طی ا لوسر "نأ هت يخأ ياكم ئنلا جوز اهنع هلا یفر

 نأ ماع دقو « كيوبأ ىرمأةس "ىح یحمتت نا كيلع الف ءأرمأ كل رک اذ ی : لاقف یکی للا هلوسر

 ٠ نيتبآلا مام ىلإ € كجاوزأل لق ئا اهم ای > لاق هللا "نإ : لاق مث تلاق . هقارفب یار انوكي مل وب
 « ةرخآلا رادلاو هلوسرو هللا دیرآ ىناف ؟ یوبآ صاأتسآ اذه أ ىفف : هل تله 5 ۳2 1 ۳۹ +. 1 ۶ م مك ۱
 [ 4۷۸ : ىف هفرط - (۷۸۰ ثيدحلا ]

 ةباور ىف (البج احارس نكحرسأو نكمتمأ نیل اعتف اهتتيزو ايندلا ةايحلا ندرت نتنک نإ كجا و زال لق باب) هلو
 جربتلا ) هلوق . هريغ ةياور نم وزملا اذه طقسو : رذ یال اذك ( رمعم لاو ۱ هلوق ۳ ةيالا نکعتمآ » رذ ىف

 الو ) ىلاعت هلوق قة « زاجل باتك م ف هظفا و < ىلا نب رمعم هاو ةددبع یا لوق وه ) اهایز جرخت ن

 دارم نأ هدلت نمو یاطاغم موو . نوئساحم نزرم نآ وهو ؛ جربتلا نم وه 3 لوألا ةيلهاجلا جربت نجرب

 ريسف: ىف كلذل دوجو الو ٠ رمعم سرع هريسفت ىف قازرلا دبع جيرخن ىلا اذه بسنف دشار نب رمعم ىراخبأ
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 نیب ىشمست جرت ةأرملا تناك: لاق الا هذه یف ددا نع حی نآ نا نع رح-* نع جرخا ااو قازرلا لع

 جنفآ و رسكست و ةيشم نمل تناك : لاق ةداتق نع نابيش قيرط نم متاح ىنأ نا دنعو « ةيلهاجلا جربت كلذف لاجرلا

 .ةدحاو ةيلهاج الا تناكام :ريع لاق لاق سابع نبا نع ةمركع قیرط نمو . كلذ نع نيهتف تويبلا نم نجرخ اذإ

 . ىرخأ ةيلهاج نوكس: : لاق ساپ نا نع رخآ هجو نمو ؟ ةرخآ اهو الإ ىلوأب تعمس له سابع نا هل لاقف

 ثيدح نمو . ىوق هدانسإو ؛ سيردإو حون نيب اف ةنس فلأ ىلوألا ةيلءاجلا زاك : لاق هثع رخآ هجو نمو

 ام یه : لاق  ىمشاا وهو - صاع قو رط نهو . فیعط هدائسإو « ميهار و حون نيب لوالا ةيلهاجلا : تلا ةشئاغ

 : تلق . ثعبي نأ لبق دمع نامز یرخالاو « مهاربا نامز ىلوالا : لاق نايح نب لتاقم نعو . دمو یسع نيب

 ةدديع نآ لوق وه 4 ابلعج اها هللا هم ( هلو ۰ معا هللاو ىونشلا نعو ةشئاع نع لَم ام نيب عمجا دارأ هلمل و

 هل ٠ هيف كلذ سیل و « رمعم نع قازرلا كيع جرم ىلإ اضرأ هعمل ندو ىاطلغم هسا و 3 املج : دازو اضيأ

 هدمب ىذلا بايلا ىف هيلع مالكا قيس ( هجاوزأ ریش نأ هللا أ نيدح اهءاچ 2 هللا لوسر نا (

 (ايظع ارج نکنم تانسحمل ًدعأ هللا ناف ةرخآلا رادلاو هلوسرو هلا ند رک "نانکناو ) بيس - ۵

 ةنسلاو نآرقلا (  ةكسحلاو هللا تابآ نم نکتویب ىف ليام نرك ذاو )ةداقق لاقو

 ةثئاع نأ نمرلا دنع نب لس وبأ ینربخآ لاق رباهش نبا نع سوي ىثدح هثيللا لاقو - ۷۸۷
 0 ہر ١ ۰ رنک ۶ ۳۹ ت 3 یا ت

 كاع الف ارمأ كل رکاذ ىنإ : لاقف ی أدب هجاوزآ ريبختب ا هلا لوسر سمأ امل » تلاق طم بنا جوز

 نإ لاق مث: تلاق . هقارفب ىفارمأي انوكي ل یوبآ "نأ ملع دقو : تلاق . كيوبأ یریأتست یح ىلجمتال نأ

 . (ايظع ارجأ - ىلإ - اهتذيزو این لا ةايحلا ند ر نانکن آ كجاوزأل لق ون اپل ار) لاق هوان لج هلا

 جاوزأ لف مث: تلاق . ةرخالا رادلاو هلوسرو هللا دیرآ فاق ؟ ىوبأ اتا اذه ی ىفف : تاقف ثااق

 لاقو . ةا وبآ ینربخآ لاق ىرهأزلا نعررمعم نع نیست نب یموم بات . « "تلمف ام لثم لَو هللا لوسر

 ةشئاع نع ورع نع ”ىرهزلا نع رمعمأ نع ةىرمعملا نايفس وبأو قاّررلا بع

 نرکذاو ةداتف لاقور هلق ۰ ( اهظع )لا الا مهلك اوقاس ( هلوسرو هللأ ندرت نتنک ناو هل وق باب هل

 ظفلب ةداتق نع ردوم قيرط نم متاح ىبأ نا هلص و ) ةئسلاو نآرقلا 2 ةكمملاو هلأ تابآ نم نکتوبب ف تیام

 5 قازرلا فمع ري. ف وه اذکو 5 بترلا یشالاو فلا ةروصإ هدروأ ۰ ةنسا و نآرملا 5 ةكحلاو هللأ تابآ نم 0

 نم لیعامسالا و یاسالاو رب رچ نإ هجرخأ و  هدع خاص یآ نغ لمذلا هلصو ) سو ینادح ثلا لاقو ( لوق

 ريمختلا اذه بیس ىف درو ( هجاوزأ دیبختب ع هلا لوسر سآ امل )۰ كلذک ساو. نع بهو نا ةءاور

 نه » مب هلوق ىف ثيدحلا 0 هل لا لور ىلع نذأتسي ركب وبأ لخد » لاق رياج ثيدح نم لسم هجرخأ ام

 لق يلا اأ اي إل ألا هذه هيلع تلت مث ارهش نهرتعا هنأ هيفو ۰ هءاسن ىنعي « ةّفنلا نسب ىرت اک لوح

 ليقع قيرط نم ملاظملا ىف مدقن دقو « بابلا ثيدحوحن زکذف ةدئامب ديف لاق (امظع ارج غلب یتحن كجا



 ۰۳۱ (۷۸ ثيدحلا

 سابع نبأ نع روث ىبأ نب هللا دبع نب هللا ذيبع نع بابش نأ نع امهالک بءعش قي رط نم اضيأ حاکسالا ىف قأابو

 لخادب انآ ام لاق دق ناکو « ةثئاع ىلإ ةصفح هتشنآ نيحر هرخآ ىف و هلوظإ ات رهاظن نينالا نيتأرملا ةصق ىف رع نع

 :هل تل اقف « ام أديف ةشئاع ىلع لغد نورشعو عسأ تضم ايلف , هللا هيتاع تح نهلع هندج وم ةدش نم ]ریش نماع

 حست رپشلا : 5 ىنلا لاقف , ادع اهدعأ ةليل نب رشعو عسنل انحبصأ دقو « ارپش انيلع لخدتاال نأ تمسقأ كنإ
 یا : لاقن :أما لوأ 1 ابف , رييخالا ةبآ تلزناف و ةمثثاع تلاق . نرشعو اعست رپشلا كلذ ناکو . نورشعو

 نع سابع نیا ةياور نم هلك ثيدحلا نأ هرهاظ قایسلا اذه و ٠ ثيدحلا « ىلجعت ال نأ كيلع الف اما كل رکاذ
 نياو متاح ىبأ نإ هجرخأ اف كلذب حي رصتلا عقو دقو ۰ امنع سارع نا اور نف ةشئاع نع یوراا ا

 ادیف ءدييختلا ةنآ تلزنأ : ةعئاع تلاق » لاق سابع نبا ىلا دانسالا اذ تیللا نع لاص ین قبرط نم ه ودم

 هچرخآ هنأ ت كلذو « انسح اليصفت هلصفف ىرهزلا نع رمعم ةياور نم ثيدحلا لسم جرخأ نکا . ثيدحلا « ىل

 نع ةورغ یت ريخأف یرهزلا لاق د هلوقب هبقع مث « هبناع ىتح» هلوق ىلا نيترهاظنملا ىف مع ق رخآ ىلا هلوطا

 كل ركاذ ىنإ ةشئاع اي : لاق » هلوقب هبقع مث كلذ ىف اهتهجارم رک ذف « نورشعو حس یضم ال : تل اف ةشن اع

 ها نورشعو حست تضم ابلف» هلوق نأ اذه نم فرعف . ثيدحلا «كبوبآ یرمأتستیتح ىلجعتال نأ كيلع الف ارا
 ىلع فالت+الالجأ نم دمع نع عقو كلذ لما و « ةطساولا فذع ةثئاع نع ىرهزلا ةءاور نم وه ليقع ةباور ف

 سابع نبا اور ىف هجردأ نم نأكو « انه فنصملا هنيب ام اهنيعب ةصقلاهذه ىف ةش اع نيب و هيب ةطسأولا ىف ىرهزلا

 نب كام قبرط نم اضيأ لم جرخأ دقو « رمعم ةياور ىف عقو ىذلا ليصفنال نطفي لو قايسلا رهاظ لغ ىثم

 قو هلوطب ثيدحلا « دجسلا تلخد هءاسن قلب ینلا لزتعا ۱! : لاق باطخلا نب رمع ىنثدح د سابع نبا نع ديلولا
 ءهيف نه زتءا ىذلا رپشلا غارف بقع تلزت رييخنلا ةنآ نأ ىلع ناژیدلا قفناف «رييختلا ةبآ هللا لزنأو لاق و هرخآ

 جرخأ ثب دیا « نه ری نأ مآ هئاسن ىلا 2 ىنلا لر الدم تا او ةشئاع ن نع ةرع ةياور ىف احم رع كلذ عقوو

 نا بیس اهیج ناتیضقلا نوکی نأب عملا یک و « لازتعالا بیس ىف نائيدحلا فاتخاو , یواحطلاو یربطاا

 ةقفالا لاوس ةصقب رييختلا ةنآ ةبسانمو « ة ا عيمج ىف ةماع ةقفنلا لاؤس ةصقو « امم ةصاخ ني رهاظ1ا ةصق ناف

 اهجوز اهريش نميف محلا نایب قالطلا بانك نم « هءاسن ريخ نم باب و ىف یأایسو « نيترهاظاملا ةصقب ام قيلأ
 ؟ هدنع ةمافإلاو قالطلا نيب وأ ةرخالاو ايندلا نيب ري.ختلا ناك له فاتخا : ىدرواملا لاقو . ىلاعت هللا ءاش نإ

 له دييختلا ىف فاتخا : یطرقلا لاق اذكو . حيحصلا هنا : لاق مث « ىنأثلا یعفاشا لوقب اممهشأ ءاملعلل نیا وق ىلع

 موزام نب سالا دحأ نال « نيل وةلا نيب عما رهظي ىذلاو . یہا ةرخالاو ايندلا نيب ناك وأ قالطلاو ءاقبلا ىف ناك

 لع نأ ىل ربظ مث . ةبآلا قايس ىضتقم وهو « نكسميف ةرخألا نيب و نوقلطيف اين لا نيب نریخ نهتأكو « رخآلا
 نيب الإ هءاسن مب هللا لوسر ری مل » لاق ىلع نع دحأ جرخأ اذغو؟ ال مأ قالطلا نويل ضوف له نيل وةلا
 . كيوبأ ىدواشت ىح ةلجملا مدعو ىنأتلا ف كيلع سأب الف ىأ (لجمتال نأ كيلع الف ) هلوق . ء ةرخالاو ايندا
 یریشتست ىح ه رباج ثيدح ىف عقوو . كلذ ىف امیر كل انیبب نأ امهنم یلطت ىأ (كيؤبأ ىمأتسن یح) لوق

 ىلع هيضرعت ىتح ءیثب هيف یآاتفت الف ارم كيلع ضراع یا » ةشئاع نع ةملس ىبأ نع ورمع نب دمت داز « كيوبأ

 هب دريف , ةدوجوم مور تناك نامور مأ نأ هنم دافتس و « یرطلاو دمحأ هجرخأ « نامور ما و ركب نآ كيوبأ

 يرابا مخ ۵ ۸ ج ۷۲ - م



 زيفتلاباتك له 0000 ۱ مال
 اذه ىأ قف : تلقف تلاق ) هلوق ۰ مس ةئس ىف نراک ریبختل ناف « ةرجحلا نم تس ةئس تقام اهنأ معز نم ىلع

 ابأ ىوبأ ساؤأ الو «ةرخالا رادلاو هلوسرو هللا ديرأ ىناف تلقف » ورمع نب دم ةياور ىف ؟ ( ىوبأ مأتسا
 ىنلا جاوزأ لمف مث) هلق : «حرفف » ىربطلا دنع هبآ نع ةيلس ىبأ نب رع ةءاور قو , كمضف ٠ نامور مأو ركب

 هئاور ىف سو نع بهو نإ داز « ةشئاع تلاق ام لثم نلةف هءاسأ ريخ مش » ليقع ةياود ىف ( تاعفام لثم دلع

 ىرقتسا مث ١» ةروكذنا وربع نب دمع ةباور ىفو . یرباعلا هجرحخآ « هن رتخاف نمل هلاق نيح اقالط كلذ نكي مف »

 یرقتسا » هلوةو . « تلاق ام لثم لوقن نو : نلقف « اذک ی لاق ةداع نإ : لاقف_هجاوزأ رجح ىنعي - رجحلا

 5 لب هجا وزأ نك اسم دارملاو « نوكس مث مضإ ةرجح عج - مجلا حتفو ةلموملا مضإ  رجحلاو ة عينت ىأ ,رجملا

 هللا لوسراب و تلاق « ةرخالا رادلاو هلوسرو هللا راتخآ لب » تلاق اد ةشأاع نأ روكذملا رباج ثيدح ىفو

 اتتعتم ىنثعبي مل هللا نا « ات ربخآ الإ نهنم ةاما ىاأسنال لاقف ٠ تلف ىذلاب كئاسذ نم ةا رض ال نآ كلأسأو

 ىنأ كءاسن ريتال : تلاق ةعئاع نأ بويأ یتربخأف رمعم لاق» لسم دنع رمعم ةياور قو . ءارسيم العم ىنثمب ا«او

 ثديدح هتحصل ديشلو < ةئئاعو برأ نيب عطقنم اذهو « اتتعتم یلسر و اهم ىناسرأ هللا نآ : لاقف « كترتخا

  لالد) نم نېم ردصي ناكام ىلع هريصو نونغ هلحو هجاوزأل لو ىذلا ةمطالم ثردحلا فو . ملعا هللاو واج

 نم هود ص نا یور نکل « یووللا هررق اذک , ۳ هنءادب) ةثئاع لطف هيفو . ةريغا نولع هم ۱ هريغو

 مآ ندرت هللا دنع امآ : هءاسن ريخي نأ هيبن هلا صاف « ابوث ول هلا لوسر نم تبلط انآ ةدئاع نع نسحلا قیرط
 ومف ةشلاع نم عمسي مل نسحلا نکل « كلذل ام ةءادبلا لملف ریبختلا ف بولا ىه تناكو اذه تبث ناف ؟ ايندلا

 ايف دحتب ملبجسلا نأ ررقت اذاو , هنم اقیرط حصأ ةقفناا هنا اس نك ةوسنلا نأ ىف رباج ثيدحو , فيعض
 نسلا رغص نأ هيفو . املع لوخدلا ىف اهب ةءادبلا ىف اضيأ اهل همیدقت عم اسال « دارملا ىلع لد نييختلا ف تمدقو
 رایتخا ىلع نسلا رفص ابلم نأ ةيشخ اهي وب أ ماتت نأ ةشئ اع ب ینلا مآ امن : ءاملعلا لاق ؛ ىأرلا صقنا ةنظم
 كلذ ینام اه اضوآ ای وبا تراشتسا اذاف « ضراعلا كلذ عفدیام کالا نم اهدنع نوکیال نأ لاهتحال رخالا دلا
 ىىقارفب ىلارمأي انوکی مل ىوبأ نأ ملع دق » تلاق كلذل ةشئاع تنطف ال اذطو ء ةحاصملا نه هلباقم ىفامو ةدسفملا نم
 ‹ روكذملا ليوأتلل دهاش اذهو « ىنئادح مگ هللا لوسر یثخو » ةصفلا هذه ىف ةئاع نع ةر# ةياود ىف عقوو
 یارلا ةلماكلا ةأرملا لمحت ةريغلا ناو « اهن رذص عم امار ةو اباقع لاك نایب و ةشئاعل ةميظع ةبقنم هيفو
 لع امل يلي هنك-او « اباعفي هجاوزآ نم ادحأ زيذضال نأ لب ىنلا اهلاؤسل الاعب قيلي الام باكترا ىلع لقعلاو

 . كلذ نم تبلط ام اهفعسي مل اهرئارض نود دادبتسالا ةبعو ةريغلا نم ءاسنلا هيلع عبطام كلذ ىلع اه لماحلا نأ

 نم هامهف ايف هاركذ اناک ناف «قارفلا هؤاسن راتخم نأ تدارأ ةشئاع نأب حيرصتلا طيسولاو ةياهاا ىف عقو : (هيبنت)
 ريب مب هصئاصخ نم نأ ءابلعلا ضمب ركذو « كلذب حيرصتلا ثيدحلا قرط نم ءىش ىف رأ ملف الإو كاذف قايسلا
 ىف هنأ قالام ریختلا نإ لاق نه ضعب یعدآ معن .صاصتخالا ىلع امف ةلالد الو  ةصقلا هذه ىلإ دنتساو هچاو زا
 هاش نا قالطاا باتک ىف كلذل نایب دب رم ىتأيسو « قالطب سیل هح ىف كلذ نأب زاگب وه صتخاو ٠ ةمالا قح
 یش ةمطاف یهو اچ و زی ايندلا تراتخا نم لگا جاوزالا نم نأ هاچ ام فعض لع مهضعإ هب لدّتساو . ىلاعت

  ةئئاع نع ىنعي (ةملس وبآ ىتربخأ یرهزلا نع رمعم نع نيعأ نب ىمو» هعاان) هلوق  خا لعف مث هلوق مومعل كاحضلا



o ۷۸۷ - 1۷۸ ثيدحلا 

 یرمعلا نايفس وبأو قازرلا دبع لاقو ) هلق . هركذف ىبأ انثدح نيعأ نب یموم نب همت قيرط نم ىناسنلا هلصو
 ابجرخأو ؛ هقبرط نم هجام ناو لسم اباصوف قازرلا دبع ةياور امأ (ةشئاع نع ةورع نع ىرهزلا نع رمعم نع

 اهجرخأف ىرمعملا نایفس فأ ةياود امأو . هجام نبا ىلع اج رخت رصق نم رصقو « هنع امهيدئسم ىف قعإو دهآ
 ةرات هب ثدخ امبنع ىرهزلا دنع ناك ثيدحلا لعاو « ناقرإ نب رفعج ةورع ىلع ارمعم عبان و تايرهزلا ىف ىلهذلا

 اک ةطساو ريغب ةثئاع نع ىرهزلا نع بيعشو ليةعهاور دقو . یذمرتلا لام اذه ىلاو ءاذه نع ةرات و اذه نع

 لعأ هللاو « هتمدق

 € هاشخم نأ قحأ لاو "سائلا 'ىشخمت و «هبدبُم هللا امك سفن ىف تخت و ) صا - 7

YAYی سآ وه تب ان لح ديز نب داو نع روصنم نب ىلع انث دح مرا دبع نب رج اش -  

 شحَج تنب بنيز نأش ىف تار € هیدبم لا ام "كاسفت ىف قختو ر) ةب الا هذه "نا » هنع هللا يضر كلام

 ١ ۳ راح نب دیزو

 [ ۷:۲۰ : ىف هفرط 4۷۸۷ ثيدحلا ]

 ىف تلزت ابنآ تاياورلا فاتخت مل (هاشخت نأ قحأ هللاو سانلا یشختو هيدبم هللا ام كسفن ىف نخند باب ) هلوق
 ىوس ىراخبلا دنع هل سیا و « ىذارلا وه (روصنم نب ىلعم انثدح) هلوق . شحج تنب بنيزو ةئراح نب ديز ةصق
 اذهلو هذع رك ' هن أكف شع ةنس هيلع انلغد : « ريغصلا 2 رالا و ىف لاق دقو ٠ عوببلا ىف رخآو كثردحلا اذه

 ىبأ ن دم هعلات و « داح نع روصخم ن ىلعم لاق انذاك (تب 6 انثدح) هلو . ةطساوب نيمضوملا نذه ىف هنع ثدح

 بورأ نع ديز نب دامح نغو امهريغو نمؤملا دبع نب حورو دوءسم نب تاصلا لاق و  اهريغو مراعو ىدقملا ركب

 یرصیلا بحاص بوبآ ف ناس قرط نملیعاع الا هج رخآ دقو . ندانسإ هيف داش لملف سنآ نع ةبالق یآ نع

 تنب بنی نأش ىف تازن < هيدبم هللا ام فن ىف نختو) ةيآلا هذه نا ) هلوق . اعم نيدان-إلاب ديز نب دامح نع
 نع رخآ هجو نم دي>ونلا ىف هجرخأ دقو « ةصقلا هذه نم ردفلا اذه ىلع رصتفا اذکم ( ةثراح نب ديزو شحج

 كإلء كسمأو هللا قتا :لوقي مقلب ىنلا لم+ , وكشي ةثرا> نب ديذ ءاج » لاق سنأ نع تباث نع ديز نب دامح

 « تلي ىنلا جاو زأ ىلع رختفت تناكو » لاق فیالا هذه مکا ایش اءاک ړل هللا لوسر ناک و :  سنأ لاق « كجوز

 دياز لزنم 2 هللا لوسر ىتأ» ظفاب دانعالا اذج ديز نب دامح نع ليعامس] نب لمژم نع دجآ هجرخأو . تیدحما

 : لا (اج انجوز# هلوق لا تا زف ؛ هللا قناو كچ وز كملع كيسمأ : هل لاقف « هملا اموكشي ذيز هءاف ةثراح نبا

 هظفلو انح اهو اقایس اهفاسق ىدسلا قيرط نم ةصقلا هذه متاح یآ نبأ جرخأ دقو . شحج تنب بذیز ىنعي

 ناكو ؛ لپ هللا لوسر ةع بلطملا دبع تنب ةميمأ اهمأ تناكو ء شحج تنب بنيز ىف تلزن ةيالا هذه نأ انغلب »

 2 هللا لوسر علص 6 تضر ابنا مث « كلذ تهرکف هالوم هل راح نب ديز ابجوزي نأ دارأ هللا لور

 لازبال ناكو « اهفالطب ماب نأ ىحت سي ناکف هجا یزآ نم امنأ دعب لب هيبن لجو زع هللا لع مث . ءايإ اجو رف
 ساننا ىشخي ناكو ؛ هللا قتینآ و هجوز هيلع كس« نآ لک هللا ل وسر هرمأف « نمانلا نم نوکی ام بنی زو دیز نيب ن یکی

 نیما نب ىلغ نع دیز نب ىلع قیرط نم هدنعو . « ادیز یبت دق ناکو « هنبا ةأ سما جوت اولوقر و هبلع اوپیمپ نآ



 ريسفتلا باتک - ۵ 0۳

 هل لاقو هيلا اهوكشي ديز هاتآ املف « امجورتب نأ لبق هجاوزآ نم نوکتس بنیز نأ مس هيبن هللا لع : لاق ىلع نا

 بنطأ دقو . هب دېم هللا ام كسفن ىف قو ٠ ابكجو نم ىنأ كن ربخآ دق : هنأ لاق كجوز كيلع كسمأو هللا قنا

 ىدسلا ریست ىلع فقي مل هنأ كو . نونکلا للعلا رهاوج نم اهنإ : لاقو ةيا ورلا هذه نيسحت ىف مكحلا ىذمرتلا
 نع قازرلا دمع یورو . ناعدج ن دیز نب ىلع فعضا هيلا ادائسإ حصأو اس ضوأ وهو < هتدررآ ىنذلا

 لاقف « ابتاطأ نأ ديرأ انأو « اهاسا "لع دتشا بش ز نإ هللا لوسراي لاقف ةثراح نب ديز ءاج : لاق ةداتق نغ رمعم
 ىرخأ راثآ تدروو . سانلا لا یثخو اهقاطی نأ بح ملي ىالاو : لاق « كجوز كيلع كسمأو هقا ننا : هل

 . دمتعاا وه ابنم هتدروآ ینلاو « ام لغاشتلا یفینبال ن لا نم ريثك اہاقن و ىربطلاو متاح ىبأ نبا اهجرخأ

 كلذ ءافخإ ىلع هلمح ناک ینلاو « هتجوز ريصتس اهنأ هايإ هللا رابخ] وه لب ىنلا هيف ناک ىذلا نأ لصاحلاو

 ىف غلبأ ال مأب ىنبتلا ماكحأ نم هيلع ةيلهاجلا لهأ ناكام لاطب) هللا دارأو « هنا ةاما جوزت سانلا لوق ةيشخ
 حقو امناو . مفوبقل ىعدأ نوكيا نييلسملا مامإ نم كلذ عوقوو . انبا یعدب ىذلا ةأسما جوزت وهو هنم لاطبإلا
 ةشاع نع یشا نع دنه نآ نب دواد قيرط نم ىذمرتلا جرخا دقو :٠ معا هللأو ةيشخلا قلعتم ليوأت طرخلا

 یی - هيلع هللا من ىذلا لوقت ذاو  ةالا هذه مکل ىحولا نم ايش امناك جلي هللا لوسد ناک ول » تااق

 امل هلي هللا لور ناو ( ادودقم اردف إل هلوق ىلا € كجوز كيلع كسمأ - قتعلاب  هيلغ تمعن أو  مالسالاب
 ؛ییخص وهو انت ناو 6 ةنآلا ( مك-ااجر نم دحأ ايأ دمع ناك ام ىلاعت هلا ل زنأف « هنبا ةليلح جوزت اولاق اهجوزت

 لاق . < مكلاومو - هلوق ىلا  مهئابأل موعدا ١ است هللا لزتأف « ذم نب ديز هل لاقي الجر راص ىتح : تلق
 . هدعب ام ركذي ملو « ةيآلا هذه مکل » هلوق ىلا ةثئاع نع قورسم نع یمشلا نع دواد نع یور : ىذمرتلا

 1 دواد نع هل یوارلا ناف سا ىف اچردم هدعب دنازلا نظاو « ىذمرتلا لاق اک لسم هج رخآ ردقلا اذهو : تلف

 هدنع ال ارابتخا ( كجوز كيلع كسمأ إل ديزل مالسل و ةالصلا هيلع لاق امتإ : ىبرعلا نبا لاقو . ظفاحلاب نكي

 نذأ اهناسا ةءاذب و هيلع ابمظاعت نم تأشا ىتلا ةرفنلا نم اهنم هدنع ام ىلع ديز هعاطأ الف « امنع وأ اهف ةيغرلا نم

 یناسنااو لسمو دمحأ ىورو . ۸عا هقاو هب ألا نم حنعام ململا قلعتمل ملا قلعتت» ةفل خم ىف سیل و « امالط ىف هل

 ىلع اهركذا دیزل عللي هللا لوسر لاق بايز ةدع تضقنا ال » لاق سنا نع تب اث نع ةديغملا نب نابلس قي رط نم

 صاؤأ یتح اتیش ةعناصب انآ ام : تلاقف . كركذي عي هلا لوسر لسرأ « یرشبآ « بنيز اي : تلتف تقلطناف لاق
 خلبآ نم اضیآ اذهو «نذإ ريذب اماع لخد ىتح ل هللا لودر ءاجو « نآرقلا لزنو « اهدجسم ىلا تماقف « نیر

 هيفو , هاضر ريغب اررق عقو كلذ نأ دحأ نظر الل . بطاخلا وه ارج وز ناك یذلا نوکی نأ وهر « كلذ ىف عق واج

 لبق ةبطخلا دنع اهئامدو ةراختسالا ةأرملا لعف بایحتسا هیفو ؟ ال مآ ءىش هنم قب له اهنم هدنع ناک ام راپتخا اضيأ

 ىرخأو ايند عفن لاو هل ظحالا وهام هل هللا رسي لجو زع هللا ىلا درمآ لكو نه نأو ؛ ةناچالا
 ا ف ی د

 «ءاشن نم كيلإ یوژآ و "نبنم ءاشت نم ؛یجرب ) اپ - ۷
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 هر هتجرأ . "رخ جرب : سابع نبا لاق ( كيلع مانج الف تلزع نم ثيغتبا نمو

 امنع لا یضر ةشئاع نع ههبأ نع اندح ماشه لاق ةماسآ وبأ انثدح بم نب اركز اشو - ۸



 ثيدحلا ۷۸۸ - ٩۷۸۹ ۳۵

 ىلاعت هال زن الف ؟ اهسفن ةأرملا بهت : لوفأو ليم فا لوسرا "نهسنآ نو یناللا ىلع راغ تفك تلاق ا ۹ 2 ی ۰
4 2 
 یرآ ام : "تلف ( كيلع حاج الف تلرع نھ ”تيغتبا نمو « داشت نم كيال یورو ی ءاشت نم 1ىجر 0

 « كاوه ىف عراب الإ كبر
 [ ۰۱۱۳ : ىف هفرط - ٤۷۸۸ ثيدحلا]

 يضر ةشلاع نع ةذامم نع لوحألا ام ان ربخآ للا دبع ان ربخا ىموم ن نابح اشو - ۹
t~ 1أ  Ya i aiaنهم ءاشن نم ىج رت ةبآلا هذه تازن نأ دعب انم ةأرما موب ىف ”نذأتس ناك كي هللا لوسر نا » امنع هلل :  

 تنك تالاق ؟ نیاوقت رتنک ام : امل ا € كاع حاج الف كف نم ”ثيغتبأ نمو «ءاشت نم کكرا) یوونو

 « ادحأ كيلع را تأ هللا لوسراب دیرآ ال یناف ىلإ لاذ ناك نإ : 4 لوقأ

 ا مع دابع نب ا ”هعوأت

 اذک ( كيلع حانج الف تل زع نم تيغتبا نمو ۰ ءاشن نم كيلا یون و نهنم ءاشا نم "یجرت هلوف باب ) هلوق

 ةبآ لوزت بق تلرت ةيآلا هله نأ نبرسفملا نع ىدحاولا ىحر « رذ ىبأ ريغل » باب م ظفا طقسو « عيمجلل

 "یجرت ال تلزن اف « هلا مسقلا مآ نضوفف نیقلطب نأ جاوزالا ضعب قفشأ عقو امل زییخنلا نأ كلذو , رييختلا
 3 8 کډ lu د

 نع ةحلط ىبأ نب ىلع قيرط نه متاح ىبأ نبا هلصو ( رخون ”ىجر : سايع نا لاق ) هلو . ةبالا 1 هاش نم

 نبا هلصو دقو . ادارطتسا اذه هركذ « ءارعشلاو فارعالا ريسفت ند اذه ( هرخأ هجرأ ) هلوق ٠ هب سابع نبا

 انئدح ) هلوق ۰ هاخآ و هرخآ : لاق ( هاعأو هجرأ ) هلوق ىف لاق سابع نبا نع ءاطع قيرط نم اضیا متاح یا
 ماشه لاق ةماسأ وبأ انادح ) هلوق . نيديعلا ىف كلذ نایب مدقت دقو « ىخلبلا ليقو یاطلا وه ( ىحب نب ايركز

 عقوو .ةريذلا نم ةمجعملا نیل اب حقو اذک ( راغأ تنك ) هلوق .زئاج وهو ةغيصلا ىلع وخلا دقت نم وه ( ارح

 ةلمبم نيعإ « نبسفنأ نيمو یتاللا ريمآ تئاك ١ ظفلب ةورع نب ماشه نغ رشب ن دم قي_ط نم ليعامسالا دنع

 نب لهس ثيدح حاكنلا ف ىنأيو « ةدحاو نم رثكأ ةیهاولا نأ ىف رهاظ اذه ( نبسفنأ نوبهد ) هلق . دیدشتو

 سلا م لاق امباط ىذلا لجرلا ةمصق همفو ¢ ثيدحلا ¢ كل ین تیهو ى 3 هلأ لوسزاب : تاق اما نآ و لهس

 - ام اج نم تركذف - ةنيا ىل نا : هل تلاقف میپ ینلا تنأ ةارما نا » سنا ثيدح نمو « ديدح نم امتاخ ولو
 دحأ هجرخأو «كتنبا ی ىل ةجاحال : لاقذ . طق عدصت 0 : تلاق یتح ركذت لزت مف . اهتايق دق : لاقف . ام كز رثا

 ةلوخ یه ألي ینل اسف تبهو ىلا : ةمثئاع ثيدح نم متاح ىنأ نبا دنعو . كش الب ىرخأ ة ما هذهو « اضيأ

 نه : لاق يعشلا قبرط نمو. اّملعم هيلا راشأ یراخبلا ناف 6 حاکللا باتک ی هيلع مالا قاايسو 6 مکح تاب

 ةمطاف تابهاولا نم نأ ینثلا نإ رهعم ةديبع ی آ دنعو . ةورع قيرط:نم یئاسنلا هجرخأو . كبرش مأ تايهاولا
 سل و یمنشلا نع هاچ . ةعزخ تنب بنيز نیمو . هل اهسفن تيهو نم ميطحلا تنب لجل نإ ل قو : خرش تنب

 . ىنلل امن تبهو ىلا : لاق سابع نبا نع ةداتق قيرط نمو . حيحصلا اذه ىف وهو ميكح تنب ةلوخو : تباثب
 ٠ شب دح هضراعي و . فيعض هدانساو لسم رخآ هجو نم هدروأو . مطقنم اذهو  ثراا تنب ةنوميم یھ هل ش



 ريسفتلا باتک - ۵ ه٦

 هدائسإو ىربطلا هجرخآ « هل امسفن تبهو ةأما ام هللا لوسر دنع نكي مل » سابع نبا نع ةمرکع نو كامس

 نا ) ىلاعت هل ول هندارإ ىلا عجار هال هل اح اہم ناك ناو هل امسفن تبهو نا ةدحاوب لخدي هنا دارااو  نس»

 )نم ءاشت نم یجرآ )و ىلاعت هلوق لوزت بیس ثردحلا اذه ىف ةشئاع تنيب دقو < 1 امکتتسب نآ ىنلا دارآ

 (مبجاو زآ یف مع انضرفام انملع دق ) ىلاعت هلوقو (ینللامسفن تبهو نإ ةئمؤ٠ ةا ماو إل ىلاءآ هلوق ىلإ تراشاو

 ىلوب الإ حاکسن ال نأ مهیلع ضرف لاق اضيأ سابع نبا تیدح نمو رمع نبا ثيدح نم بودم نبا یورو
 بحت ال الزنم , ريخأت الب دی رت امل ادجوم الا هللا ىرأ ام ىأ (كاوه ىف عراسي الإ كبر ىرأ ام) هلو . ندهاشو

 نيا نع ىربطلا هجرخآ و روما لوق اذهو « مق ديغل نهرخؤأ ىا if) هاش نم یجرت 3 هلوقو . راتختو
 نم ىجرت  هلوق ىف یمشلا نع اضيأ ىربطلا جرخأو « مریغو نيذر ناو ةداتقو نسم لاو دهاجو سابع

 ءذاش اذهر « نیحکتپ مل نیضمب أجرأو نوضعيب لخدف , لب ىنلل نیسفنآ نيهو ءاسن نك: لاق € نهنم ءاشت
 نم كيلا ىوؤتو نمم ءاشت نم یجر 0 هلوقب دارملا ليقو مدت اک تایهاولا نم دحأب لخدب مل هنا ظوفحاو

 نهو « ايوتسم اسق نيضءبل مق ناكف ‹ تش ام انل مسقا و انعلطن ال هل ناقف ‹ نضع قالطب مه ناك هنأ ) ءاشآ

 اهدجآ : لا وقآ € ىجر  لیدأت ىف لقن ام لصاخ . نوأجرأ ىناللا نهو ءاش ام قابل مشیو ‹ نهاوآ اللا

 تاہهاولا نم تلش نو لسی ۳1 « اهريغل مسفت و قالط ریغب نم تاش نم لرتمآ امنا « كس و قلطا

 نم ةشناع هتکح ام رهاظو . ةئالثلا لاوقالل لمت ظفللا و « هلبق یذلاو اذه ديؤي بابلا ثيدحو . تنش نم درت

 هاست نو ادحأ أجرأ هنأ لعا او یرهرلا لوق وهو 2 لزتءب م هنآ قمم ٠ نم ادحأ جب مل هنآ هنا زسا

 ىف ةأرملا نذأتسي ) هلوق ٠ ةيوسلاب الإ مسقي لف ءاش فيكمسقي نأ هل قاطأ ةداتق نعو « متاح ىبأ نبا هچرخآ
 هل مو ( امساع عم داع نب دابع هعبات ) هلوق ٠ ىرخألا ىلإ هجوتي نأ دارأ اذإ اهتبون هيف نوكي ىذلا ىأ ( مويلا

 نب ی ثيدح نم ثلاثلا ءزجلا ىف ہانی ورو « دابع نب دارع نع نيعم نن یح قيرط نم هريسفت ىف هیودم نا

 ىف ىلامث هلوت ىف ملا ف فلتخا : ( لیکت ) . ىزورملا ىلا نيبرصملا قيرط نم هنع ىذورملا ركب ىبأ ةياور نيعم
 . هل لح ناكف ةروكذملا فاصوألا دعب دارا له ( دعب نم .اسنلا كل لحتال ) هلوت یهو ةيآلا هذه ىلت ىلا ةيألا
 نمو بعك نب ی بهذ لوألا لاو ؛ نیل وف ىلع ؟ رييختلا دنع تادوج وا ءاسلا دعإ ۳ ؟ فئص نود فلم

 ةازاجم عقو كلذ نأو هقفاو نمو سابع نا بهذ فا ىلاو ۰ دنسلا تادايز ىف دحأ نب هللا دبع هج رخا هقفاو

 عفري ال كلاذ نكسل « ةروكذملا ةصقلا دعب ةأ سما جوزت هل ددجتي مل علت هنأ عفاولا معن ۰ هاي نهرايتخا ىلع نم
 نآ نبا جرخأو « ءاسنلا هل لحا یح كس هللا لوسد تام ام » ةثئاع نع یاسنلا و یذمرتلا یود دقو . فالقا
 هلثم امنع هللا ىضر ةبلس ما نع متاح

 متيعُد اذإ نکلو ء نا ”نيرظان ريغ ماعط ىلإ كل ندو نأ "الإ بلا تویب اواشدت ال ) ب - ۸

 ىحتسي ال لاو کنم ىحتسيُف یبلا یذوی ناک لذ "نإ «ثيدحل نينأةسمالو ءاورشتناف متمعط اذإو « اولخداف

 نأ کت ناک امو « "نهمواقو کب, ولقا ”رهطأ کسلذ « باجحر هارو نم ”نهولأساف ًعاعم "نهوتلأس اذاو « لا نم

 , ةانأ ىنأي ىلأ . هکاردا : "مان لاقي . € امظع هللا دنع ناك اذ ترا «ادبأ هم نم ةجاوزأ اوسكتن
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 ©. 3 - هو مر ۰ ي او ۰ سم ي ۰۱3 "۰ ص

 هغصاا 2 و ۷ دیو و رظ ”هةلعج اذإو « ةبيرق : تاو نوما ةفص تفصّو اذا € ابیرف "نوک ةعاسلا لما 3

 رک ذا میجاو نینئالاو دحا وا ىف امظفل 3 ¢ ث و مَ نم ءاطا "تعز

 نا لوسراب 5 هع لا 7 قفار ع لاق » لاق ساق نع ديما نم من ا اشو - ۹°

2 

 « بادحلا يآ ا لزنأف . باجحلاب نينمؤملا تاما تم ولف « رجافلاو لا كيلع لدي

 نع زا وب انث"دح لوقو فأ تمس لاق نایاس نب“ رم انك اوج ىناق“ زا نا دبع نب "دن اشو -- ۱

 اوسلج "مث « او اقف موقلا اعد شحج ةنبا بنز  ه هللا لوس ر جورت ان » لاق هنع للا ىضر ثالام نن سنآ

 ءاجف «ررنن ”ةثالث دم و ماق نم ماق 9 الف « ماق كلذ ىأر الف . اوموقي 3 مايقال بهأتي وه اذإو ؛نوثدحتي
 رع رق مهنأ 7 با هيل تلج تقاطن اف اوماق :] مث 2 رواج ”موقلا اذاف لدول یب یہا م ۰

 ءتبالا ( ىبلا
 6 ۱۲۳۸ COLT ¢ هللا ۵۱ عمال NIT NY ¢ هلو. + ۷۹4۰ 6۷۳ ۰۸۷۹۲ : ىف هفارطأ - ۱۷۹۱ ثيدحلا]

۹ ۱۲۷۱ ۰ ۷۸۲۱ ] 

 اآ» كلام نب سن لاق ةةبالق يبأ نع بويأ نع دیز نب دا٣ انثَّدَح برح نب ”ناملس ازم - ۷۲

 ماعط عنص « تببلا ىف ”هعم تناک فا رلوسر ىلإ بنیز ست دم ال : بادحلا ةیآ ةبالا وذهب ٍسانلا ما

 ۵ اا له ا ي و2 ]۲ ی ا و
 یلامت هلا لازنأف « نوثدحتي دوعق مو « مجرب مث حر ب یبلا لهجف « نو دحتي اودعقف « موقلا اعدو

 -هلوق ىلإ - منا نیرظان ری مامط ىلإ E وب نأ "الإ ؟ىنلا تويب اولخدنال اونمآ شا اهم ای )

 »¢ ”موقلا ماتو 6 "باحما ی 4 باجح ءارو

 هنع ا ىضر ینآ نع بیبص نب زيزعلا دبع انثدح شراولا دبع ان لح ررمعم وبأ شی — ۳

 "نوک ايف موق ىف « يعاد مامطلا 0 زب شحج رتب "بنیزب نی , لاق

Eیو کا اور :  eلإ قله ف نو: دحتی  

 تدحو ”فّيك هلا ةهحرو مالسلا ”كيلغو : تلاقف هلا 2 ةهحرو ۳ وب مالسلا : لاقف ةشئاع ةرجح'

 .٠ ةشلاع تلاق اک هل نامی و « ةشئامل لوقب اک "نحل لوقي « نها هان " رجح یرفتف . كل لا كراب « كلهأ

 .اقلطنم | جرخل - ءايملا ديدش مي يلا ناكر - انو ذحتب و تام ب ىف طهر نم ال اذاف كَم یدل عجد مث



oAريسفتلا بانک د  

 بابلا ةكسأ ىف لج ر عضو اذإ ىتح جرف « اوجرخ موقلا "نأ ريخأ وأ هن ربخآ ىردأ اف «”ةشئاع ةرجح وح

 ۱ « بادحلا هيأ تل او 3 هنیبو یب رتسلا 'ىخرأ ةحراخ وا خاد

 هللا ىضر سن نع ليم انث دح *یمهسلا ركب نب هللا دبع انربخأ_روصنم نب ”قاحسإ شرا - 4
 ىلإ جرخ مث اجو ازبخ سانلا مبشأف - شحج رتنب بنیزب ىنب نوح - بيو هلا لوس "وا » لاق هنع

 ۰ ۳ و و ا ۸م < ب ل 2
 اف . هل نوءدب و هيأع نلسو « نه وءدبو نوماع لسدف هنانب ةحيبص عنصٍ ناك اک نینهواا تاہم رح

 نع مجد هب ا بن نالجرلا یأر املف «مديب نع اهآر الف « ثيدحلا امهب یرج نیلجر ىأر هتيب ىلإ مجر

 ىنيب رتسلا ىخرأو « تيبلا لخد ىتح مج رف “ یا مأ امهجورخ ا ان ردآ اف « نیعرسم کو قي

 « باجالأ ةْيآ تزنأو « بيو
 ا "بلا نع نأ ممم دیه ندع ىجحب انريخأ م ىبأ نبا لاقو

 تلاق امنع هللا ىضر ةشناع نع ويبأ نع _ماشه نع ةماسأ وبأ انثاكح ؛ یب نب ايرك ز شرم - ۰۵

 ابن رم نم له قال بج سا تناکو 4 تيتان نالا تر اننا دوت كيو
 تأفكسناف : تلاق . نيج رفت فيك یرنف ءانيلع نيقخنام لاو امأ « دواب : لاقف باطما نب "رم اهآر ف

 تجرخ ىنإ ها لوسراي : تلاقف تلعدف « قرع هدي قو یی هنإو « قبب ىف هب هللا ؛لوسرو ؛ ةمجار

 :لاقف هّمضوام هدب ىف فرا ناو هنع مفر مث هيل هللا ىحوأف : تلاق ءاذكو اذك رع یل لاقف یتجاح ضعبل

 « نكتجا نجر خت نأ نکل نذأ دق هنإ
 ( اهظع هللا دنع ناكمكلذ نإ  هلوق ىلا - ماعط ىلا کل نذؤي نأ الإ ىنلا تویہ اواخدتال هلوق باب ) هلوق

 فا لا حتفب ىنأ (نآ وهف ةانآ یی ىنأ « هکارد) هانآ لاقي) هلوق . املكةبالا امهريغ قاسو « ینسنلاو رذ ی اذک

 وبآ لاق « ردصم دمریغب ثينأت ءاهو رخآو اذن نوذلاو ةزملا حتفب ةانأو «نونلا رسكب ىتأيو « روصقم نونلاو

 .« كردأو غلب ىأ اينأ أي ینا لاقيو « هغولبو هكاردإ ی € هانأ نیرظان ريغ ماعط ىلا ) هلوق ىف ةديبع

 1 : رعاشلا لاق

 مامن ةلماح لکلو ءىنأ مونپ هل نونملا تضحمب
 عملا ةغيصإ هلوا دع « هانآ د هدحو شعالا أرقو » اضيأ ردضم نونلا نوكسو ةزما حتفب ءاينأ د هلوقو

 « ةبيرق تلق ثنوملا ةفص تفصو اذا ابرق نوکت ةعاسلا لمل ) هل . هرخآ ىف رمه ريغب نکا و لیلا ءانآ لثم

 ركذلا عمجاو نيذئالاو دحا ولا ىف اظ كلذكو « ثنؤملا نم ءاهلا تعزن ةنصاا درت لو الدبو افرظ هتلمچ اذاو

 هذه ىف هركذ همنا ناو هنال «هچرآ وهو امهريغل طقسو « نسالاو رذىبآل انه مالكلا اذه عقواذکه ( ىثنالاو

 زاجب هزاجم 6 ابيرق نوكت ةعاسلا لعل كيردپ امو) ىلاعت هلرق ىف ةديرع بأ لاق دقو « هلع اذه سبل نکل ةروسلا
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 نم عمجلاو نينثالا فو دحاولا ىف ارظفل ناف افرظ تناکاذاو « ةبيرق د ناكل ةعاسال افصو ناك ولو « انوه فرظلا

 هرکذ كاذلف مويلا ةعاسلاب دارملا نوكي نأ هرغ زوجو ۰ ةي ریفب و عج ریفبو ءاه ريغب دحاو هنلاو ركذملا

 یعودو « نوکت » ثينأت ىف ةعاسلا تيعورو مايق فذغ ةعاسلا مايق ربدقتلا وا ابیرق انامز وأ ابیزف ايش دارملا وأ
 م. را عضوم ىف فرظ وبف فورظلا لاغعتسا هلاممتسا شک ابيرق ليقو « ابيرق » ريكذت ىف فوذهلا فاضملا

 ربلا كيلع لخدب هللا لوسراي تلق » لات رع نع سنا ثيدد» اهدحآ : تیداحآ ةنالث بابلا ف فنصملا ركذ
 فر تقفاو» هلوأ ثيدح نم فرط وهو « باجحلا ةنآ هللا لزناف « باجحلاب نيئمؤملا تارمآ ترمأ ولف « رجافلاو

 بنیزب ب ىثلا ءانب ةصق ىف سنأ ثيدح اهن . ةرقبلا ريسفت قو ةالصلا لئاوأ ىف هماهتب مدقت دقو « ثالث ىف

 « اعيدهأ امل ه هلوقو « ضغب نم مجأ امضعب سنأ نع قرط ةعبرأ نم هدررآ « باجحلا ةيآ لوزنو شحچ تب
 دراوت نکا « فلأ ريغب « تيده د باوصلا نأ ىنافصلا معزو < لَ ىنلا ىلا تفزو ةطشاملا اهتيز امل ىأ

 تنب بز دل ىنلا جوزت )ر هلوق ٠ . ةراءتسا اذه ىف ةيدهلا لامعتسا نم عنام الو هيلع درب اهتايثإ ىلع خسنلا

 باجمل ا نأشب سانلا لعا انآ » لاق ناذئتسالا ىف یتا اک سنا نع ىرهزلا ةياور ىف ( اومعطف موقلا اعد شحج
 سنا نع ةبالق یا ةياود فو « موقلا اعدف اسورع اهب حبصأ « شحچ تنب بز رالي هلا لو-د یتیم ىف ناكو

 اور قو « امامط عنص هل ی يذلا ىلا شحچ تنب ثیز تيدهأ امل . باجحلا ةيآ بالا هذج سانلا لا انآ ر لاق

 موق ءىحي مث ء نوجرخو نراك اف موق ها ل ماعطلا ىلا ىعادلا ناكهنأ سنا نه بيهص ن زيزعلا دبع
 ىف عقوو اجو ازيخ نيلسملا عبشأف هديح ةاور قو « ادحأ دی ام یتح توعدف لاق ء نوجرخ و نوک ایف

 میلس مآ هل تمنصف « هلهأب لخدف هلل ینلا جوزت د لاق یراخبلا هقلعو « لسم دنع سأأ نع نامثع نب دمبا ةياور

 ثيدحلا رکذف « لجر ةئاعالث .اهز من وعدف تبهذو « انالفو انالف ىل عدا : لاقف ب ینا ىلا هب تبهذف . اسيح
 موأ تلي هنأب ديح ةءاور نيبو هنيب عمجيو « ةوبنلا تامالع » ىف هيلا ةراشإلا تمدقت دقو « كلذ نم مهعابش] ىف
 تبار دقل د نأ نع نع تباث نع ةريغملا نب نیس ةيا و ىو . سیما لس ل هلا تلسرأو « نخل او محللاب هيلع

 هللاو هللا لوس راب تلق ) هلق . لسه هجرخ أ ثيدحلا « راهلل دتما ىتح دلار زيخلا الع انمعطأ علي هقا لوسر

 بنیذو لاق » هيف ثراولا دبع نع نارهم نب رفعج قبرط نم لیعاممالا داز ( کماعط !ومفراف لاق « ادحأ دجآ ام
 ( نوئدحتب | وسلچ مث ۴) هلوق . , ةثالث تيبلا ف قبو « الاج تيطعا دق ةأرما تناكو لاق « توپلا بناج ىف ةسلاج

 الف .اوموقب مف مايقلل أي هنأكوه اذاو) هلو ٠ « نوثدحتي دوعق مو حجر م جر لع , هبالق دآ ةباور ىف

 الف د ديمح ةباور قو ءظهر ةثالث قبو د ز زءلا دبع ةياور ىف ( رفن ةثالث دءقو ماق نم ماق ماق الف » مات كلذ ىأر

 عمجو ' ارا فئصملا دنع هلصأو  یذمرت)ا دنع سزا نع ورمع نب نایب هقفأا رو « نياجر یأر هيب ىلا عجر

 اوراصف كلذ ءانثأ ىف 0 دحاو هجوت مجد ام رخآ ىفو ةثالث اوناك تببلا نم جرخو ماق ام لوأ مهنأب نيتياورلا نيب
 نم عقو ثیدحتلا نركي نأ ىنامركلا زوجو « مهو نيتياورلا ىدحإ ناب نيتلا نبا مزج نم ىلوأ اذهو « نینئا
 مو « دوقعلا بیس ظل ني:ثالا ركذ نمو صاغثالا ظلم ةنالثلا رکذ نف « اتکاع ناك ثااثلاو طقف مهم نینئا

 هذه ىف مزجلا عفو اذکه ( اوقلطنا مآ ب ینلا ت تريخ أف تدل تقاطلاف ) هلوق ٠ مهم دحأ ةيمست ىلع فقأ
 ىلع ديمحو زيزعلا دیعةلا ور تةفتاو , ةروک ذلا دما ةاور يف اذكو , مم ورم لب ینلا رب ربخآ ینلا هنآب ةءاورلا

 ىرابا عفا« ل جالا س م
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 دزملادبغ ةياود قو ءربخأ ما امجورخ ةتريخأ انآ ىردأ الف » ديح ظفلو « كلذ ىف كدي ناك اسنآ نأ
 سنا كغ نم برق كلا اذهو ‹ یحولاب رخآ یا لوپجلا ىنبم وهو « رخأ وأ هتربخا یردآ اف نأ نع
 ركذ مهضعب و لوألا لجرلا هنأب هنع مزج سنأ باعا ضعب ناف « ءاتتسالاب ءاعدلا لأس ىذلا لجرلا ةيمست ىف

 هيف كي ناكف كالا هل ضرع مث هرك ذب ناك هلآ ىلع لوحم وهو « هناكم ىف مدقن اک ىردأال لاقف كلذ نعهلأس هنأ
 توپ اواخدت ال اونءآ نيذلا اهيأ ای إل هللا لزنأف « هنيب و ینیب باجحلا ىتاأف لخدأ تيهذف ) هلق . مزج ركذت مث
 . باجحلا برضف ( باجح ءارو نه  هلوق ىلا - کل نذؤب نأ ال ١ هتياور ىف ةبالق وب! داز ( ةبآلا ( ىنلا
 هنيو ىنيب رتسلا ىخرأ ةجراخ یرغالاو ةلخاد بابلا ةفكسأ ىف هلجر عضو اذا ىتح د زیزملا دبع ةياود قو

 ی ال كلذ ترکذ قود رتسلا ىخرأ ابلفر سنا نع دیعس نب ورمع ةياور نم ىذمرتلا دنعو « باجحلا ةبآ تازئأو

 گر ىنلا جرف ز زیزعلا دبع ةيادر ىف هل . « باجحلا ةبآ تلذتف « نآرق هيف نازنبل لوقت اک ناک نا : لاق ةحلط

 ةحيبص نمی ناک اک نينمؤملا تابمأ ىلإ جرخ م » ديمح ةياور ىف ( يلع مالسلا : لاقف ةثئاع ةرج> ىلا قاط اف

 كلمأ تدجو فدك » هل ناق نهثأ زيزعلا دبع ةياور قو ( هل نوعديو نمل وعديو هياع نيلسي و نييلع لسيف هئانب
 ةدحاو تارجحلا عبتت یآ , یضالا لعفلا ةغيصإ ءازلا ديدشتو فاقلا حتفب ( ىرقتف ) هلوق . « كل هللا كداب

 ءايحلا ديدش یی ینا ناكو ) لوق . سان دعب اسان و ضرأ دعب اضرأ اهتم: اذإ ضرالا ترق هنم لاقي ؛ ةدحاو

 یأر الف «هتيب نء حجر امهآر ابلف ثيدحلا ادیب یرج نيلجر یأر» ديمح ةباور ىف (ةشأاع ةرجح وحن اقلطنم جرظن
 « نوئدحتی اوسلج ةلولا اورضح نذلا نأ ةصقلا لمحو « نیعرس ابو هيب نع حجر هلل هللا ىف نالجرلا

 ماق كاذ نع ثيدحلا ماما الف «همايقب اوموقیف هدارا اونطفيل مابقل ايف جوراب ميمأي نا يب ىنلا ىحتساو
 نوضغ قو « ثيدحلا نه هيف اوناک ام مهاب لغش ةدشا كلذل !ونطغي مل ن ذلا ةثالثلا الإ « هج ورخ اوجرفن جرخو

 لغامةلاب منع ةبيغلا ليطيف ةنايح ةدشا حورخلاب مالاب مهتبجا 1 ريغ نه اوموةي نأ دب ر الپ یناا ناک كلذ

 لاط الف , نانئالا قبو جرغ هتلفغ نم قافآ كلذ ءانثأ ىف مدا ناكو « مهاب لغش ىف مو , ةثاسف ىلغ مالا اب

 تلزاأو < ال ىنلا لخدف « اجرغ انطن دكني « عجد امل هایآرف عجرف امهآرف هلزنم ىلا قلب ىنلا لصوو كلذ

 الا نأ ةيناثلا ة ةر :اورلا رهاظ ( هيبنت ) ۰ كلذب دبع هل نكي لو اضيأ همداخ سأ نيدو هئيب سلا ىخراف < الا

 هللا اهزنأ ۳ مهمايق لاح تلزن ابن :أ داراا ناب عمجیف « دمب تازا انآ اهريغو لوالاو. موقلا مایق لبق تاز

 نیذلا ابيأ اي : لوقي وهو ةرجحلا ىنا ىناو رتساا ىخرأو تيبلا لخدف عجرف و دعا ةياور ىف عقوو .اوما دقو

 «نينمؤاا تاپمال باجحلا ةيعورشم دئاوفلا نم ثيدحلا ىفو « قلا نم  هلوق ىلا - ىنلا تويب اولخدت ال اونمآ

 فشكن زوج الف « نيفكعلاو هجولا ىف فالخ الب نويلع ضرف ورق هب نصصتخا ام باجحلا ضرف : ضايع لاق

 ام لدتسا مث . زارب نم ةرورض هيلا تعد ام الإ تارتتسم نك ناو نيدرذث رابظإ الو اهريغ الو ةدابش ىف كلذ

 قوف ةبقلا اهل تامج شحج تنب بنيز ناو ؛ اهصذث ىرب نا نع ءاسنلا اهرتس رمع فوت امل ةصفح نأ « أطوملا » ىف
 2ك ىلا دعل نك دقو « نهلع كلذ ضرف نم هاعدا ام ىلع ليلد هركذ امف سولو . یهتنا « امص رتسيل امشمآ

 مدقت دقو ‹ صاخثالا ال نادب آلا تارتتسم نهو ثيدحلا نبنم نوعمسل مدعب نمو ةباحصلا ناكو « نفطي و نججح

 دعب كلذ تکردآ دق : لاق ؟ هدعب وأ باجحلا ليقأ : ةماع فاوط هل رکذ ا ءاطعل جرج نا لوق جحلا ىف
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 ديمح ىنثدح ی انبنآ میرم نآ نا لاقو ) هل . كلذا نایب ديزم هيلي ىذلا ثيدحلا رخآ ىف قأيسو . باجحلا
 ثر ديلا اذه عامسلاب حيرصتلا هنع درو ژل ةر وم ريغ ثيدحلا اذه ىف ںیہ ةئمزع نأ كلذب هدارم ( اس ترمس

 ۰ عملا نب دیعس هاو یراخیلا خو.ش نم مس ىبأ ناو ‹ یرصلا قفاغلا بوأ نا وه دوک ذلا یحو « هنم

 . دیعش وه امناو « شحاف رييغت وهو « ميم ىنأ نب ميتهاربا لاقو » رذ یآ ةياور نم خسنلا ضعإ ىف عقوو
 دقو « اهتجاحهل باجحلا برض ام دعب  نينهؤملا مآ ةعم ز تنب یا  ةدوس تجرخ » ةشئاع ثيدح با الا ثيدحلا

 لاق « ةورع نغ هذ-ه ىرهزلا ةياور هرهاظ فا ام ام هيبأ نع ةورعء نب ماشه قيرط نم ةراوطلا بانک ىف مدسقت

 : باوجلاف  باجما لبق ناكه! ءوضولا ىف مدقتو ؛ باجحلا برض ام دعب ناك هنآ انه عقو تاق ناف : یامرکلا
 ىف عقو هنع هللا ىضر رمع نأ لصاحلاو . ىتاثلا باجحلا ريغ لوألا باجم اب دارلا لب : تاق . نيترم حقو هلعل
 « كءاسن بجحا , مالسلاو ةالملا هيلع هل هلوقب حرص ىح « ىوونلا مرحلا ىلع بناج الا عالطا نم ةرفن هبلق
 ىف غلابف : تارتتسم نک ولو الصا نوصاخشأ نیدی ال نأ كلذ دعب دصق مث ,' باجحلا ةنآ تازت نأ ىلا كلذ دکاو
 ۰ دار] نأب حارشلا ضعا ضرتءا دقو . جرحلل اهثرو ةّةثدلا اعذد نجا جورخلا ىف نم نذاو ۰ هئم عنف كد

 .ثيدحلا لصا ىلع لاحأ هنأب بيجأو . ىلوأ باجحلا مدع ىف هدار لب « اقباطم سیل بابلا ىف روكذملا ثيدحلا
 ةبآ لوزنا ةشئاع نع دهاجم ةباور ىف عقو دقو . ماعا هللاو ؛ نک« نيئيدحلا نيب عا نأ ىلا راشأ هنأكو « هتدامك
 « لک اف هاعدف ربع رف « بعق ىف امدح عقلي ىنلا عم لک تنك » ظفلب یاسنلا هج رخأ رخآ بیس باجحلا
 كلذ نأب عم ۱ نکع و » باجملا لزبف . نبع نكي ارام نکیف عاطا وأ - هوأ وأ ب س> : لاقف یعبص) هعیص] ب مو

 جرخآ دقو . بایسالا.ددع نم عزام الو « بپسلا اذهب باجحلا لوزن تقلطأ اهتم هبرقلف « بنیز ةصق لبق عقو
 تارم ثالث قلي ینلا جرف « سولجلا لاطأف ال ىنلا لع لجر لغد » لاق سأبع نبأ ثيدح نم هيودرم نیا
 ,دقل ملي ىنا لاقف « ما یبلا تبذآ كلمل : لجرال لاقف هپجو ىف ةيهاركلا ىأرف رمع لخدف ؛ لعفي ملف جرخبل
 / « ءاسفلا رئاسك نسل كءاسأ ناف ؛ اباجح تذختا ون هللا لوسراب : رع هل لاقف « لعفي ملف ىنعبآي یا اثالث تق
 1 « باججلا ةيآ تازتف , نوبولقا روطأ كلذو

 "نهنپآ ىف "نوياع انج ال ٠ ايلع 'ىش* , ناك للا ناف هوفخن وأ ايش اردبن نإ رث . اإ - ٩
 تكلمام الو « نهماسنالو « "نهتاوخأ ءانبأ الو « 'نمناوخإ ءانبأالو « نهناوخإ الو« ناب الو
 € اديهش ءیش لک ناک هتلا نا « هللا نیقتاو . نهناعآ

 اهنع هللا ىضر ةشناع نأ ريب*زلا نب ۳ ورع ان؛دح ”یره زا نع بيعش انربخأ ناملا وبأ |شرم - ۰

 "ینلا هيف "نذأتسا ىتح هل نذآ ال : اقف « باجل لزنأ امدع سيمقلا ی وخآ فأ "ىلع نذأع.ا » تلاق
 ینا ىلع لخدن . « سيمفلا ىبأ ةأرما یتعضرآ نكسلو « یضرآ وه سيل سیما ابأ ءاخأ "ناف « هالك
 ىنلا لاقف . كن ذأتسأ یح هل نذآ نأ تيبأف ؛ ناتا سيمقلا أ اخأ حلفا نإ هللا لوسراي : 4 تاقن هلو
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 ىتعضرأ نكلو « ىعضرأ وه سیل لجرا تا هللا لوسراپ : تلق . كن ؟ نينذأت نأ كمدم امو : ب

 اوم رح : لوقت ةشئاع تناك كازإف : ةورع لاف . كني تبر « كع هناف 4 ین ذنا : لاقف « سیا ىلأ ةأرما

 ¢ بسألا نم نوم“ رحم ةعاض را نم

 نتبالا هريغ قاسو « رذ یال اذک اديهش - هلوف ىلا - ناک هللا ناف هوفخم وا دیش | ودمت نإ هلوق باب ( هلوق

 .هنقباطمو : عاضرلا ىف فوتسم ثردحلا حرش ىنأيسو 5 سيعقلا ىلا ىخأ حلفأ ةصق ىف ةءشئاع ثيدح ركذ مث اعيمج

 «كيع هو هل ىلذما 0 ثيدحلا ف هلوقو ۳ نيالا ةلج نه كلذ ناف ا نهابآ ىف نہاع حانج الو هلرق نم ةمچ

 ةجرتا ةقباطم تب دملا ىف سيل هنأ معز نم ضارتعا عفدنپ اذمو « بالا وص ملا ١ رخالا ثيدحلا ىف هلوق عم

 اک ,اهلاع رآ اع دنع اهرامخ عضن نأ ةا رال هرک نم ىلع درلا ىلا ثيدحلا اذه دا رباب ضر ىراخبلا نأكو , الصأ

 ؟ةيالا هذه ىف لاخلاو معلا ركذي مل مل : ام لبق هنا ىعشلاو ةمركع نع دنه ىنأ نب دواد قيرط نم یربطلا هجرخأ

 حلفأ ةصق ىف ةشئاع ثيدحو . اهلاغ وا اهمع دنع اهرامخ عضن نأ كلذل امرکو « امهئانبال اهاتعني ام : الاقف

 ىراخبلا مجارت ىف ام قئاقد نم اذهو ۰ امملع درب

 ( این اونو هيلع اواص اونمآ نيذلا اه ای  ىبلا ىلع نواب هتكئالمو هللا نا ) صاب - ۰

 مع اکسل ةالصو « ةكئالملا دمع هياع هوان هللا ةالص : ةيلاملا وبأ لاق

 كن طاسلل : "تنی وفا . کر نوادي ۶ سابع نبا لاق

 ”لص "مبللا اولوق : لاق ؟ كيع ةالصلا تیکف « هانفرغ دقف كيلع ”مالسلا امأ « هللا لوسر اب لیف » هنع هلا ىضر

 اك « دمع لآ ىلعو دم ىلع كراب ملا . دیجع ديح كنإ ميهاربإ لآ ىلع تولكص اک « دم لآ ىلعو دمت ىلع

 € دیع “ريج كنا مهارب لآ ىلع تکراپ

 يآ نع ٍبابخ ی نا دبع نع داحلا نا ىلا د لاق "كيلا ان دح فو: نب نا "لب شی — ۷۸

 كردبع دمحم ىلع *لص ملا : اولوق لاق ؟ كيلع صن فيك « ميلدنلا اذه هللا لور اب انلق » لاق یردلت | 5

 نع حلاص وبأ لاق 6 ميهاربا ىلع تكراب اك « دمت لآ ىلعو دمت ىلع ك رابو . مارب لآ لع تیس اکه كلوسرو

 مزاح فأ نيا اندح ةزح نب میهاربا انثدح . « مهاربا لآ ىلع تكراب اک « دمع لآ ىلعو دم ىلع » ثيللا

 ميِها ربا ىلع کر اب اك ءدمم لاو دح ىلع ”كرابو « ميهاربا ىلع تیلص اکو لاقو ديزي نع ىدرواردلاو

 [ 708 : ىف هفرط - 4۷۹۸ ثيدحلا ]
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 14 ایا ) لا هربغ اهقاسو « رد یال اذک ( ةبالا €( ىنلا ىلع نولصب هتکالمو هللا نأ ۱ هلو بای ( هل

 نمو. ا نآ نا هجرخآ ) ءاعدلا تاللا ةالصو ؛ SIL دذع هيلع هژانث هللا ةالص : ةيلاعلا وبا لاق ) هلوق ش

 هلوق «٠ هل » ةرخآ ىف دازو «اذه, سنا نبا وه عیبرلا نع ىذارلا رفج ربأ انثدح » سای ىلا نب مدآ قيرط

 نواصي ) هلوق ف سابع نبا نع ةحلط فأ نب ىلع قي رط نم یربطا هلصو ( نوکرپ نولصي : سابع نبا لاقو )

 تلتس دقو. هنم صخا هنكل « ةيلاملا ىبأ لوق قفاويف ٠ ةكربل اب هل نوعدب ىأ « ىنلا ىلع نوکر : لاق (ینلا لع

 ةيحتلا ناينمم هل مالسلا نوكي نأ لمتحي : تلقف « مالسلابو ام نينم أ مأو مالسلا نود هللا ىلا ةالصلا ةفاضإ نع

 . مامالل امفد مهلا فضي ملف دابقن الا مهم زوحي ال هتکشالمو هللاو ۰ مهنم امهتحصل نوئمؤملا هب رمأف «دايقنالاو

 قروسلا ةلج نم ناك نو ةالاب هل قامت الو « انه اذه عفو اذك ( كنطاسنل : كنيرغنل ) هلوق . هفا دنع لملاو

 كنطلسنل و ظفلب هنع ةحلط یا نب ىلع قيرط نم ادا ىربطلا هلعوو . سابع نبا لوق وهو « خسانلا نم هل هاف

 هللا لوسراب : لبق ) هلوق ىرمألا وه ( يحي نب ديعس ) لوق . ىدسلا لاق اذکو « هلثمةديبع وبأ لاقو « مولع

 هاب مب اعام مالسلاب دارملاو « هللا لو راب اذلق اذه دعب ىذلا دمعس ىنأ ثيدح ىف ( هانفرع دف كيلع مالسلا امأ

 هجرخأ « هسفن ةر نب بعكو ه كلذ نع لئاسلاو « هناكرو هللا ةحرو ىلا ای كيلع مالسلا » موق نم دشنلا ىف

 دلاو دەس نب ریشبا اضيأ كلذ نع لاوسلا عقو دقو . هنع ىليل ىنأ نب جلا نع حاجالا قد رط نم هودرم نبا

 ةدابع نب دعس ساجم ىف هلي هللا لوسر اناثأ و ظفلب لسه دنع دوعسم ىنأ ثيدح ىف عقو اذک , ريشإ نب نامعنلا

 نب ديزي قيرط نم یذمرلا یورو ؟ , كيلع لصا فیکف كيلع ىلهذ نأ ىلاعت هللا ان رمأ : دعس نب ںیشإ هل لاقف

 لوسراب : انلق < ةالا ( هةكلالمو هللا نإ ) تازن ا » لاق ةرجم نب بعك نع بل ىلأ نب نمحرلا دبع نع دايز ىبأ .

 ىلصا فيكسف د ديعس ىبأ ثيدح ىف ؟ ( كيلع ةالصأاا فيكف ) هلوق ۰ ؟ « ةالصاا فيكف مالسلا الع دق هللا

 نباو ةم زخ نباو ىتاسنلاو دواد وبأ هجرخأ «اتالص یف كيلع انیلص نم اذا» هتیاور ىف دوعسم وبأ داز ؟ ,كيلع

 ۰« كلوسر و كدبع دم ىلعو دیعس ىلأ ثيدح ىف (د لآ لغو دمع ىلع لص مبللا اولوق) هلق . ةدايزلا هذه نابح

 د# ىلع ةالصلا كنم لأسنف مهاربا لآ ىلعو مدارا ىلع ةالصاا كنم تمدقت ىأ ( ھارا لآ ىلع تيلص اک ) هلوق

 نع لاصفنالا لمع اذهبو ؛ ىلوألا قيرطب لضفاألا تبثي لضافلل تدثي ىذلا نآل « لوألا قي رطب دم لآ لعو

 قالإ باب نم سيل هیبشتا نأ باوجلا لصحم و « ىوقأ هب هبشاا نوكي نأ هيبشنلا طرش نأ نم روپشلا داربالا

 لص# ینلاو « لبقتسي ايف هال « ف رميا فرعي ال ام لاح نايب نم وأ , هوحنو جیمهناا باب نم لب لكلاب لماكلا

 فرأ باوجلا لصاحو ٠ قاملإلا باب نم هلآ ريدقت ىلع رخآ باو اوباجأو . لك او ىوقأ كلذ نم هلي دمحم

 ءايبنآلا ميهاربإ لآ ىف نال « دمت لآ عو نم لضفأ ميهاربإ لآ عومج رال « عومجملاب عومجلل عقو هيبغتلا

 نإ : اضيأ باوجلا ىف ليقو . ثيدخلا قرط بااغ ىف عقاولا لیصفتلا باوجلا اذه ىلع ركميو . د لآ فالخم

 نغسم دنع عقو ام لثم وهو « ءايبنآلا نم هريغو ميهاربإ نم لضفأ هنآ رج هیبن ىلاعت هقا لب نأ لبق ناك كلذ

 « نيعضوملا ىف هيف اذك( ييهارإ لآ ىلع) هل« مدار كاذ لاق ٠ ةيربلا ريخاي : 2 ین لاق الجر نإ » سنا

 دق اک مالسلاو » روک ذلا ديعس فآ ثيدح رخآ فو ۰ ىلاعت هفا ءاش نإ تاوءدلا باتك ىف كلذ ر رعت ركذأسو

 ىلعو دمج ىلع ) هلق ۰ لبق دوکذلا دانالاب ىنعي ( ثيللا نع اص وہ لاق ) ديعس ىبأ ثيدح ىف هلوق . « متلع



٥ ofريسفالا باتك  

 حلاص وبأ اهركذو ثيللا نع ھار ] لآ رکذب مل فسوي نب هللا دبع نأ ىنعي ( ميهاربإ لآ ىلع تكراب اک دم لآ
 ( مزاح ىبأ نبا انثدح ) هلوق ۰ ثيللا نع ريكب نیم قیرط نم میم وبآ هچرخآ اذکهو ‹ روکذلا ثيدحلا ىف هنع

 نبا وه ( دیدی نع ) هلوق . دمج نب زيزعلا دبع وه ( ىدرراردلاو ) هلوق . دانید ن, ةبلس نب زيرعلا دبع وه
 ڂاصوأ هر د اک مارا لآ رکن , دانساب هایور امهتأ هدارمو« هيف ثلا خيش داحلا ن دادش نب هلا دبع

 باجأو «دمم لآ ىلعو هيف هلوف لجأ نم لرب ىنلا ديغ ىلع ةالصلا زاوج ىلع ثيدحلا اذهب لدتسا و . للا نع

 الف زاگک ينلا ارامش راص هنأ هيف ةجحلاو « القتسم عقو اذإ عنلاو « امبت عقو اذإ ام ديقم زاوجلا نأب عنم نم ۱

 وأ هقب هرم لعو ىلا ىلع هللا لص لاقی و « احيم هانعم ناک ناو 2 ركب وبأ لاق لاقي الف « هيف هريغ هکراشپ

 راص ءانثلا اذه نأل < احییح هانعم ناك نآو لجو زع دع لاق لاقي ال ةنأ اذه نم بيرقو ٠ كلذ و و هتفیلخ

 ( مهيلع ”لصو ) ىلاعت هلرق نم عفو اف ادرفنم كلذ زاجأ نمل ةجح الو . هيف هريغ هكراشب الف هن احبس هلل ارافش

 لص مهللا : لاتف « یجوز ىلعو “لع لص » راج ةأرما لوق ىف الو « وأ ىبأ لآ ىلع لص مهلا » هلوق فالو
 فرصتي نأ هديل سیا و , ءاش ام هقح نم لضم نأ قلا بحاصل و. ر ینلا نم عفو هلك كلذ ناف . امملع

 ءاوهالا لهال ارامش راص لِي ىنلا ريغ ىلع ةالصلا نأب عنملا یوقیو ۰ كلذ ىف نذإ هنع تبثي مو « هنذاب الإ

 كح ؟ لوالا فالخ وأ هورکم وأ مارح كلذ ىف عنلا لهو . مريغو تيبلا لهأ نم هن ومظمب نم ىلع نواصي .
 هل « نآرقلا ماکحا » بانک ىف قاح] نب لعامل ىور دقو . ىتاثلا ححو « راكذالا » ىف ىوونلا ةثالثلا هجرالا

 ناو ةرخالا لمعب ايندلا لع اوسعلا سانلا نم اسان ناف دعب اما ١ بتک هنأ زیزءلا دبغ نب رع نم نسح دانساپ

 نأ م رف اذه ىناتك كءاج ناو , ىنلا ىلع ةالصلا لدع ef ۱ رمأو pf افلخ لء هالصلا ف اوثدحأ صاصقلا نم اسان

 حسي دانساب سابع نبا نع جرخأ مث « كلذ ىوس ام اوءدیو « نیملسمل مهؤاعدو « نييبنلا ىلع مهتالص نوكت
 رهآلا نأ رذ وبأ ركذو « رافغتسالا تاملساا و نیملسلا نکل و « للي ىنلا لع الا دحأ ىلع ةالصلا حلصت ال » لاق

 ءارسالا ةليل نم ليقو « ةرجملا نم ةين املا ةسلا ىف ناك لب ىنلا ىلع ةالصلاب

 ( ىسوم اوذآ نيذلاك اونوکنال ) بساپ - ۱

(Aنع الخ و دم و رزسحلا نع 3 وع انثدح داپ ن "حور ] 4 میها ربا نب ”قاحسإ شی —  

 اهيأ اي 2 ىلاعت هلوق تاذو ؛اييح الجر ناک یموم “نإ : ھی هللا ةلوسر لاق » لاق هنع هللا ىضر ةريره یا

 ( امیج رشا دنع ناكو « اولاق امم ها ءأريف یسوم اوذآ نيذلاك اونوكن ال اونمآ نیذلا

 مد دق و ۳ لیئارس] یا عم یهوم ةصق ند افرط هما رکذ 4 ید وم ارذآ نذلاک اون وكن ال ر باب ( هلوق

 ىبأ ناو یربطلا و « هدنسم ف حم نب نوأ » ىور دقو « قوتسم هو رش عم ءایذت ال ثرداحأ قالوطم هدنسل

 لیئارس] وب لاقذ < نورام تا ۾ لبجلا نوراهو یم وم لعصر لاق ىلع نع سايع نبا نع یوق دائسأب متاح

 ق سل ۳3 ىلع هب ترف امد کالا هنأ رمأف ¢ كلذب هرذآف ای دشأو كم ان نيلأ ناك ۾ هدف تنأ : یسولآ

 اوذآ ندلاک اونوك-: ال ) هلوف ىف ىذآلاب دارلا اذه ن 1 نأ لمتح : ىربطلا لاق « هتومب اولعف « لیثا رمإأ



 of ایس ةروس

 | هربرقت مدقت اک رک اف ناہیس ,ىثال توکو نأ منام ال نکا « اذه نم حصأ حيحصلا ىف امو : تلق . ( ىموم

 ۱ ةرم ريغ
 تی

 ۱ ابس ةروس - ۳(
 ۱ 22 0 56 5 ىإ رع م 0 ۶ و

 انوتوفيال : نوزجعي ال . او اف : اونم . باسم : یزجاعم . نيتئافب ۽ نیز ٠ نيقباسم : نیز جام« لاقي

 ةحع "ربطی نآ أمهم دحاو لك دن نیم نيزجاعم ىنعمو « نیت : نیزجمع ” هلوق . انوزجمي : انوةيسإ

 : مرا لس ۱ نيبال بزم دمها لاقو . دحا و بود دعاب . 5 را لک الا لاقي ی راشعم . 7

 7 اسی ءاملا |همنع باغو نيت لا ع نع اتت راف یداولا رفحو همدهو "مع دا ىف هللا هلسرأ "رجآ دام

 مرلا : ليبر رش نو رع لاقو٠ هاش ك ثوح نم مهملع هللا لس را ًاباذع ناكن کاو دلا نم رها ملا 3

 . بقاعي : ی رامي دمام لاقو . عوردلا : "تاغیاسلا . یداولا مرا : ۰ ريغ لاقو . نبلا لهأ ن لن ام

 “نيبو . ایندلا ىلإ ةرخالا تر درا: شوانتا ٠ ٠ نينثاو دحاو : ىدا رفو یم ۰ . هلا رعاطب ۽ ةدحاوب کس ظعأ

 . ضرألا نم ةبوجلاك : ىلاوجلاك سابع نبا لاقو . مهلاثمأب : مهعايشأب . ةرهز وأ دلو وأ ولام نم : نوبّئشيام
 ديدشلا . ملا « ءافرطلا : لا و كا رألا : طلا

 تيك ةدوسلا هذهو ۰ رذ ىبأ ريغل « ةلمسإلاو ةروس د ظفل طقس ( محرا نزلا هللا م ب - أبس ةدو- ) هلو
 . ناطحق نب برع نب بجشإ نب اشرف و هریغو نعإ نا لاق ٠ ةبالا 4 مک اسم ناب ناک دقا إل اہ هلوقب

 امو هلا لوسراي : لچر لاف ۰ لزنأ ام أيس ىف لزا , لاق كيسم نب ةورف ثيدح ن٠ هتس> و ىذمرثلا دنع عفوو

 ةتس نمايتف « برعلا نم ةرشع دلو لجر هذ کل و تأرما الو ا سول : لاق ؟ ةأرما وأ ضرأ . أبس

 . احلا امه># ةورفو سابع نبا كيدح : تلق 5 سابع نا نع بايلا قو » لاق ۰ شرب دا ۾ ةءبرأ مم ءاشاو

 یو ' ةياهاجلا ق زع مه ناك موق اش نإ هللا لوسراب و لاق هنأ أ ةدايز ةورف ثيدو ىف ماح ىف أ نبا جرخاو

 هل لاقف . تايآلا € مهنكاسم ىف أبسأ ناك دق تل زتف « ءىثب م ترمأ ام : لاق « مهلئاقأف اردنرب نأ یثخآ
 . ىدادلا می ثیدح نم ادعاش 15 باسنالا » ىف رلا دبع نبا جرخأو . هرکذف « أيس امو « هللا لوسداي : لجر
 قب رط نم متاح ن ىنأ نا |مضعا جرخا و . ةيوبنلا وا لوأ یف ةلولعم قا نبا اهركذ دقو . أبس ةصق هلصاو
 نجمه « نيقباسم چا ) هلوق ٠ الوطم یدسلا قيراط ند اضيأ ایزو ةمرکع نع دیهشا نب ببح

 7 .نیتئافب نزجمع هلوق . انوزجمی انوةمسي « نو وفي ال نوزجمی ال ءاوتاف اوقبس <« قباسم یزجاعم « نينئاغب
 1 ةديبع وبأ لاقف نيب اسم نب زجاعم هلوق امأ ( هبحاص رجب ربظي نأ امهنم دحاو لک دیر نيبلاغم نيزجاعم ىنعمو

 ىأ ظفللا اذهو . ياس ىأ ىزجعم تنأ ام : لاقي , نية اسم ىأ ( نيزجاعم انتابآ ىف اوعس نذلاو ال هلوق ىف
 ةءارقلاو « جا ةروس قو ةزوسلا هذه نم نيغضوم ىف رنک الا ةءارق یهو « نبت ءارةلأ ىدحأ ىلع « نبز جامم :

 نیدناعم نيزجاعم ىنعم ليقو ۽ اهانعمي یهو ةثالثلا عضاوملا ىف ديدشتلاب ءنيزجعم» ورع ىبأو ديت نبال ىرخالا



 ريصفتلا بانک - 0 ده

 توکنملا ةروس ىف هلوق ىلا راشأ هلعلف « نبزجعكو هلوق امأو . زجعلا ىلإ مثريغ نیسان نيزجءم ینعمو « نيل امو

 .هوخن ریبرلا نب هللا دبع نع حیح دانساب متاح ىنأ نبا جرخأ دقو الا فالو ضدالا ق نيزجع متن امو )

 ام ررکت و « نیبلاغم نيزجاعم د امهدنع تبثو ةع رکو ىليصآلا ةاور نم طقسف « قباسم یزجاعم د هلوق امأو

 ىف لافنالا ةروس ىف ةديبع وا لاقف < حلا اوقیس د هلوف امأو . هتمدق اک ةديبع یآ مالک ةبقب هنأ رهظ دقو « دعب

 ءان وقس هلوق ان و وا ال ىأ ( نوزجميال مار اوتاف ,زاجم 4 اريا نالا نسالو ۱ هل وق

 ( ان وقبسي نأ تاذیسلا نولمعٍ نيذلا ب سح مآ إل هلوق ىف دها# نع حجت ینا نبا قيرط نم متاح ىنأ نبا جرخأف

 امأو . نيفابلل طقسو « هدو رذ ىبأ ةياور ىف ارركم عقو اذکف « نيتئافب نزجمع ه هلرق امآ و . ان وزجمی ىأ
 ةمرکع نع یوحنلا ديزي قبرا نم متاح ىبأ نبا رکذو . نیدن اعم هانعم : ءارفلا لاف هل نیا ام ن زجاعم م هلوق

 هلوق ىف ةديبع وبآ لاق ( رشع : راشعم ) هلوق ۰ ىنعمي اهلكو . نیمغارم : لاق « نیزجاعم د هلوق ف سابع نا نع

 نيذلا راشعم كم لهأ غلب امو ىنعملا : ءارفلا لاقو « مهانيطعأ ام رشع ىأ ( مانیتآ ام راشعم اوغلپ امو ) ىلاعت

 ةددبع وأ لاق ( ةرثلا لک الا لاقي ) هلوق ٠ رشعلا راشعملاو « ددعلاو دلولاو مسجلاو ةوقلا نم ممابق نم مانکلهآ

 ميجلا حتفب ىأ ىنجلا لك لاو « كوش ىذ رج لك وه طلا : لات ( لئاو طخ لكأ یتاوذ ) ىلاعت هلوق ىف

 (انرافسا نيب دعاب انب ر اولاق ل لا هلوق ىفةديبعوبأ لاق ( دحاو دعب و دعاب ) هلوق ٠ ةرملا ىع وهو روصقم

 ناو ورع قو دوو هارفو « رور.جلل دعاب ةءارق : تلق . دی دشا اب یعب « دعي » مرق هأرقو؛ ءاعدلا زاب هزاجم

 هلوق . اذن هنع حج ىبأ نبا نع ءاقر و نع ىناي رفل هلصو ( بيغي ال بزم ال : دهاجب لاتو ) هلوق . ماشهو ريثك

 هلق . مظع نزو ةمجع؟ دیدشلا ىوخلا نع رذ فالو « لادلا دیدشت و ةلمرملا مضب شک ال اذك ( دسلا مرعلا ليس)

 ةثلثم مث ةدحومب « هقثیف ر رذ ىلأ ةاور ىف نأ ضايع رکذو « ةلبقلا فاقلا لبق ةمجمع شک لل اذک ( هقشف )

 (نيةدنجلا نع اتعفت راف) هلوق ٠ هاري نع هفرصتل ةترسك اذإ رهلا تقثب لوقت « هجولا وهو : لاق « ةفيفخلا فافلا لبق

 یوملا نع رذ الو « نون مث ةيناتحت مث ةيناقوف ةانثم مث ةدحوم اهدمب ةفيفخلا نونلاو مجلا حتفب رک الل اذک

 ىلع ءاملا عفترا : لوقي نأ ىضتقفي قاوسلا نال بیترتاا اذه لکشتساو . ةنچ ةينذت ةد>وم ريغب نونلا لي دش

 ‹ امهنم ةنجلا مسا عفترا ىأ ںاوزلا عافترالا نم دارملا ناب بيجأو . ءالا نع ناتنجلا تعفتراو « نيتنجلا

 ءاملا نكي ملد) هلوق . ةلكاشملا ليبس ىلع نيتنج هب اولدب ام ةيمسآو . نيتنج امهنوک نع ناتنجلا تعف:راف : ردقنلاف
 . لويسلا نم ىلعامجالا دنعو « ليسلا نم لمتسال و ۰ لادلا ديدشتو ةلمهملا ضب رنک الل اذک ( دسلا نم را
 لاقو « ةليقثلا فاقلاو ةمجملاب « هقشف د لاقن نيعضوملا ىف ءدسلا» لاقو اضيأ ىبايرفلا هلصو دداجم نع را اذهو

 لهأ نحلب ةانسملا مرعلا : ليبحرش نب ورع لاقو ) هلو . اماك عضاوملا ىف رثك ال اک ةنج ةينثت « نيتنجلا ىلع »
 ةرسيم ی نع تح ىنأ نع كيرش نع روصنم نب دمع هلصوف ورم لوف امأ ( یداولا مرعلا : هريغ لاقو ؛ نهلا

 لصأ ىف طبضو ؛ نوالا ديدشتو ةلدبملا حتفو لا مضب ةانسلا و: ةغللا نحللاو ٠ ءاوس هركذف ليبحرش نب ورم وهو

 ىلع ضیفیو لیسلا عفت ريل ىداولا ضرع ىف ىي ام اهب دارلا : نيتلا نبا لاق , ةلمبلا نوكسو ميلا حتفب ليصآلا

 ءاملا سبح تناك ةانسم یهو ةانسلا مرغلا : ءارفلا لاقو . بهذم لک هبأهذ رهو ءاملا ةمارع نم ذخأ هنأدكو ::ضرالا

 ةنسلا ءاملا حج رر ىح دفني الو« رخآلا مث ىناثلا مث لوألا بابلا نم. املا كاذ نم نوبيسيف « اهتم بابا ةثالث ىلع



 ۳۷ ۰۸.۰۰ فيلا

 مهضرأ تقرغف « ةانسلا كلت مولع هللا قثب اورفکو لسرلا قیدصت نع اوضرعأ الف ؛ موق معنأ اوناكو « ةلبقملا

 اما اش یدیآ اوف رفت د نولوقب الثم برملا مقر راص یح ‹ قزم لک ارقنمو مهتودب لمرلا تقدو

 ذرجلا مسا مرعلا ليقو « یداولا مسا مرعلا : لاق هيبأ نع ءاطع زن نامثع قيرط نم متاح ىنأ نا هجرخأف هريغ لوق

 عمج وه : متاح وبأ لاقو . ریشکساا رطملا مسا ليقو « ةءارعلا نم ذوخأم ليسلا ةفص وه لیقو , دسلا برخ ىذلا
 لع هب فرشيف ید ءاملا هب سيح ءانب وهو « ةءرع امدحاو مرعلا ليس : ةديبع وبأ لاقو , ةظفل نم هل دحاو ال

 .لاق ( عوردلا تاغباسلا ر هلوق . ةمرع امتدحاو تامرمأ كلتف « ةنيفسلل ليبس هيف كرپ و « ضرألا طسو ىف ءاملا
 نبا هلصو (بقاعي یزاجب دماج لاقو ) هلوق . ةليوط ةعساو اعورد ىأ ( تاغباس لءعا نأ إل هلوق ىف ةديبعوبأ

 باسحلا شنوأ نمو ٠ باسحلا ىف ةشاانلا وه : لاق سواط قيرط نمو « هنع حج ىلأ نبأ قبرط نم متاح نآ

 « رفاكملا ىف رصحلا ةج نم هللا باتک ىف ةبآ یجرآ بالا هذه نإ لق : :( هيبذار هلرفغي ال رفاكلا هر نا

 كبر كيطعي فوسلو إل ليقو ( ىلو:و بذک نم ىلع باذملا نا ) هلثمو . كلذ فال رفمكسلا ريغ نأ همومف

 ىدابعاي لف ) ليقو ( هتک اش ىلع لمع, لك ) ليقو « < ريثك نع وفعبو ميديأ تبسكامف ) لیقو +( ىضرتف
 ريخآلا اذهو ( ةمسلا و کنم لضعلا ولوأ زتأپ الو ) ليقو ,ندلا ةآ لیقو ءةيآلا (یمشنا ىلع اوف رسأ نذلا
 نبا نع. محلا كردتسم د نم نأ« الا باتک ىفو . كفالا تیدح بقع كرابلا نب هلا دبع نع هحيحص ىف مس هلق

 هلصو (نينثاو دحأو یدارفو یثم ؛ هتل ةعاطإ : ةدحا و مظعأ) {J - (یلق نطل ن 89 دو لامت هلوق سايع

 نم ىبايرفلا هلصو ( ايندلا ىلإ ةرخألا نء درلا : شوانتلا) هلوق - اذ. ده نع حيجي ىبأ نبا قرط نم یاب رفلا

 سوم احلا .دنعو . ايدلا ىلا ةرخالا نم ديعب ناکم نم در : لاق ( شرانتلا م أو اإل ظفاب دهاجم قيرط

 . در نیع سيل و « درلا نولأسي : لاق ( دیمب ناكم نم شرانتلا محل ىنأو إل هلوق ىف سابع ربا نع یمیمتلا قبرط

 وآ » لقي لو « هلثم دهاجم قيرط سرب نابرفلا هلصو ( ةرهذ وو لام نر ام نو ) هل

 لبق نم.موعايشاب لمف اک : ظفاب دهاجم قب رع رم م ىبايرفلا هلصو ( مهشمأب : 1 : مرا ب ) هيل ۰ « ةرهز

 ليق ٠ ءايدنالا ثب د داحأ ىف اذه مدقت ( ضرالا نه ب وج لاک ییا وجل اک ساب يع نبأ لاقو ) هلوق ۰ ماب ہ5 نم راغكىلا لاق

 عضوم ا یہا ضرألا نم هبوجلا امآ و < حمج ىأ ءىثلا ةيف ی ىذلا ضرحلا وهو ةيباج عم ةغالا ىف ىناوجلا

 .دحاو امهقاقدشا نأ درب ملو ةب وج اب ةيب اجلا رسسف نوكي نأ لاحاب بيجأو , ا ىباوجلا ريسفت مقتسي الف نتملاا

 نم متاح ىفأ نبا هلصر دقو « یقسنلا ريخآلا مالكلا طقس ( دیدشلا مرعلا ؛ ءافرطلا لئالاو « كار؟۱ طلا ) هلوق
 اقرفم هلك ان سايع نا نع ةدلط یا نا ىلع قيرط

 ( کلا لا وهو « "قلا : اولاق ؟کسبر لاق اذام : اولاق مهمولق نع عرف اذل قحا بيس ١

 لوقي ةريره ابأ تمم لوقي ةمركع تمم لاق ورع ات دح نايف ان دح ىديجلا 0 بس ۰

Dلس هنأك وقل امض اهتحنجأب ةكالملا ت ا ءامسلا ىف ترمألا شا یفق اذإ : لاق و ا ې نا  

 اهممسيف « رییکلا * لملا وهو ى ولا لاق ىذا اولاق ؟ کبر لاق اذام : اولاق م واق نع عز

 یرابا حق © ۸ ج۸ - م



TAريسفتلا باتک - 0 ۱ ۱  

 - هعباصأ نيب ةّدبو امف رغ هب "نایفس فصوو - ضبب قوف هضعب اذکسه ممسلا ”قرتسمو عمسلا قرتسم

 « نهاکسلا وأ رحاسلا ناسا ىلع اهيقلي ىتح « هتحت نم ىلإ رخالا اهمقلي مث « هح نم ىلإ امقايف ةماكلا عمسيف
 دق سل : لاقي « ةبذک ةثام امعم ب ذكيف هکر دب نأ لبق اهاقلأ ام د امقلی نأ لبق باشلا كردأ عرف

 « ءامسلا نم مس ىتلا ةملكلا تالتب قدصیف ءاذكو اذک اذك و اذک موي انل لاق

 انئدح ) هلوق . ( ريبكلا ىلعلا وهو « قحلا : اولاق ؟ كبر لاق اذام : | ولت مهبولف نع عزف اذإ یتح باب ) هلوق
 اعوفرم یثاسطاا دنع ناعم نب ساوالا ثيدح ىف ( ءامسلا ىف حالا هللا ىضق اذا ) هلوق . دانید نبأ وه ( ورع
 اورخو اوةءص كلذب ءامساا لهأ عسمس اذاف « هللا فوخ نم ةديدش ةفجر ءامسلا تذخأ ىحولاب هللا ملكت اذإ د

 ءار رم اہک « DI ىلع هب یم ایف « دارأ ۱« هيحو نم هللا هماكيف ؛ لبزيج هسأر عقرب مهلوأ نوکف  ادج

 نیتحتفب (انامضخ اهتحنجأب کالا تب رض) هلو . « مآ ثيح هب یمتنیف « قلا لاق ؟ انب ر لاق اذام هلأ هلأس
 لوقلا ىأ ( هنأك ) هلق . نیمضاخ ىن-همي ردصم و.هو هيناث نوكسو هلوأ مضب ةياور فو « عوضخلا نم
 كاا توص وهو « سرم! ةاصاصك ةلصلص » یحولا هدب ىف هلوف لئم وه ) نآ وفص ىلع دا ( عودسملا

 ةاصاص تارایسا لمآ عمسإ ىحولاب هللا ماکت اذا » هعفر دوم نب كثيددح نم ه ودر نبا ىور دقو « ىحولاب

 هلصأو « ةبآلا عزف اذا ىتح : أرقو . ةعاسلا مآ نم هلأ نورو « نوعزفيف ناوفصلا ىلع ةلساسلا ةلصلصك
 ةلصاصلا : ىناطخلا لاق . ىلاعت هللا ءاش نإ دمحوتلا باتكى یاب و : افوقوم فذصلا هقلعو « هریغو دواد ىبأ دنع

 « دحاو ىنعب نيعضرملا ىف ةيبشتلا نأ دارأو « داصلاب هل تعقو ةياورلا نأكو « لخادتو كرحت اذإ ديدحلا توص
 توصاا نوكي سلمالا رجلا وه ىذلا ناوفصلا ىلع ديدحلا نم ةلسلسلا رج انه یذلاو اذه ىحولا ءدب ىف ىذلاف
 ريغ ینہ - هريغ لاق د هللا دبع نب ىلع نع رجحلا و داز ( نآ وفص ىلع ) هلو . هاوس امهتع ءیشانلا

 ريبج نب ديعس نع بئاسلا نب ءاطع قيرط نم ه ودم نا دنع سابع نبا ثيدح ىف « كلذ مدفن ب نایفس

 ساب نبأ نع ىلع نب نيسحلا نب ىلع قيرط نم ىذمراأو لسم دنعو « اوقمصالا ءا لهأ ىلع لزم الف د هنع

 یر اذإ اذهل نولوقن متنک ام : لاقف « رانتساف مجنب ىرف « يقل یللا دنع | وناك مهنأ راصن الا نم لاجر نع
 نكلو « هنایلب الو دحأ توم اهب یرب ال امن : لاقف «مظع دلوب وا میظع تام لوقا انك : اول ؟ ةيلهاجلا ىف هب
 مث « ایندلا ءامس حيبستلا غلب ىح متولي نا ءامسلا لهأ حبس مث شرعلا ةلمح حبسا سا 'یضفإ اذإ انبد
 ىف هيف دیزم قأيسو  راصت الا نم لاجر نع ىذمرتلا دنع سيل و . ثيدجلا « عبد لاق اذام : شرعلا ةلخ نولوةب

 ملرق . حیصف وهو دارفالاب « قرتسمو » رذ ىبأ دنع ىلع ةياور ق ( عمسلا رقرتسمو ) هلو . ديحوتلا بانك

 اور قو « قرف ىأ ( هعباصآ نيب دذيو !مفرغ هفکی ) ةنييع نبا یا ( نايفس هفصو ضمب قوف هضمب اذکم )

 نبأ دنع سابع نبأ ثيدح ىفو « ضعب قرف امضعب امصآ یملا هذي عباصأ نيب جرفف هديب نايفس فصوو » ىلع

 ' ىح » نايفس نع ىلع داز « !مقلب ىنعي « ىحولا هنم نوءمسي ءامسلا نم دعقم نجلا نم ليبق لكل ناك » هودم

 لدب « رخآلا ناسل ىلع » ىناجرجلا ةياور ىف ( نهاکدا وأ رحاسلا ناسل ىلع ) هلق ٠ « قايف ضدالا ىلإ ىهتذي
 امرف) هلوق . نايفس نع روصنم نب ديعس لاق اذکو « نهاکلاو رحاسلا » ىلع ةياور قو ؛ فيحصل وهو رجاسلا



 0۳ ۱ 4۸۰۱ - ۸۰۰ ثيدحلا

 منم لسي یذلا نأ یفعتقی رخآلا ثيدسحلاو « ءاوس دح ىلع عقب كلذ ىف مالا نأ ىضتقي ( حلا باشلا كرحأ
 ىلإ اذه ىريف و ثيدحلا اذه ىف نايفس نع روصنم ن ديعس ةباور ىف عقوو : باهشلا هکردب نم ىلا ةيسنلاب ليلق ٠

 ىلا ةملكلا كلتب قدصيف ‹ ةيذك ةثام اممم بذكيف ) هل .« نماك وأ رحاس مق ىلع قلي ىتح اذم ىلإ اذهو اذه
 اذکو اذک موي ان ريخ ملا نولوةيف » رجحلا ريسفت ىف مدقت 6 نایفس نع هللا ديع نب ىلع داز ( ءایسلا نم تعم

 ماعلا نوكي لوقیف » روكذملا سابع نبا ثيدح ىفو « ءایملا نم تم ىتلا ةماكلا اقح هاندجوف اذكو اذك نوکی
 رخاوأ ىف ردقلا اذه حرش ةيقب یتآمسو « هن ودجيف سانلا ةئبكلا ريختف ةنبكللا هب نوريخيف نجلا همسیف اذكواذك
 هللا دبع ن ىلع نع ثيدحلا اذه رخآ ىف رجحلا ةروس ريسفت ىف عقو : ( هیبت ) ۰ ىلاعت هللا ءاش نا بطلا باتك

 ةليقثلا ةلمبملا ءارلابو ءافلا مضب غرف أرق هنأ ةريره ىنأ نع ةمركع نع ورمع نع كنع یوران اسن] نإ نايفسل تلق د
 ةءارفلا هذهو « ال مآ اذکه همم ىردأ الف - رانيد نبا ىنعي - ورم أرق اذکه : نایفس لاقف - ةمجلا نيغلابو
 لعافلا اینم سماع نبا اهآرقو ٠ ةلمبملا نيعلاو ىازلاب ةدوبشلا ةءارقلاو « دهاجمو ةداتفو نسحلا نع اضيأ تيود
 لاقن د ايف ل ام ممولق نع بهذ ةمجماا نیغاا و ءارلاب ىلا ىنعمو . منع عزفلا شهدأ ةلمهملاو ىازلاب هانعمو
 تزاج فيك لبق ناف ىنامركلا لاق « انت ءارق یهو : نايفس لاق . ال مأ همس ىردأ الف ورع أرق اذكه نايفس
 اذه : تلق . احرك ىنعملا ناكاذإ عامسأا نودب ةءارقلا زاوج هبهذم لعل باوجلاف ؟ ةعومسم کت مل اذا ةءارقلا
 نأ ىلع : ال مآ همم یردآ ال د نایفس لوق لمت كلذو « ىلوأ وبق هديغ لاهتحا دجو اذا نكمل المتع ناک ناو
 نآرقلا لقن ىف ىنتكي ال نأ هب نظلاف ؛ اقلطم هعم له هنآ ىف كش هنأ ال ثيدحلاب هثدح یذلا ةمركع نم هعم هدام
 ةءارقلا نم راتخ ناکام تقفاو اهنأ هانعف « انتءارق یهو » نايفس لوق امأو . حام“ ريغب فحصلا نم ذخآلاب
 هديخل بسن اک هيلا بساپ نأ زوجيف ؛ هب

 ( دیدش باذع ئتدي نیب کسا ریذن "الإ وه نإ ) اپ - ۲

 نب دیعس نع ”ة يم نب ورع نع شهلا انث"دح مزاخ نب "دمع انث"دح هللا دبغ نب "ىلع ارو - ۱
 هيلإ تدمتجاف . هاحایص ای: لاقف موي تاذ افصلا ام ىلا دمص » لاق امنع هلا یر سابع نبا نع ریبچ

 ىلب : اولاق ؟ ینوفادصت منک امأ کیس وآ عضو ردنا نأ عنربخآ ول می رأ : لاق ؟ كلام * اولاق « شيرق
 تين )شا لرزف ؟ انتمج اذهآ تا اب : بم وبآ لاقف ۰ دیدش باذع یدب نيب کا “ذب ىلاف : لاق

 ( ببل ىبأ ادي
 لوزن ىف سايع نبا ثيدح نم افرط هيف رکذ ( دیدش باذع یدب نيب جم ريذن الا وه نإ هلوق باب ) هلوق

 ءارعشلا ةروس ىف فوّسم هحرش مدقت دقو ( نيب قلا كن يشع رذنأو ) ىلاعت هلوف

 ةكئالملا ةروس - ۳۵

 1 2 و و ۲

 لاقو ء راپنلاپ م وسلاو ليقاب رورحلا ؛ سابع "نا لاقو ۰م لق ٠ ةاوثلا ةفافل_ ريمظتتلا : دهاجم لاق ,



 ريسفتلا باتک - ۵ ۱ ۵۶۰

 بييرؤلا اداوس نشأ : دوم بيب ارغو ٠ سمشلا مم راه رورطا : هريغ

 نیساب و ةروس ظفل هريغل طقسو « رذ فال اذك ( ميحرلا نمحرلا هللا مسب . نيسايو اللا ةدوس ) هلوق

 ,دهاجي هلاق و هريغلو رذ دال اذک ( ةاونلا ةنامل ريمطفلا ) هلوق . رركم ال سو ظفا طوق لوالاو « ةلمسإلاو

 نب | نع ةمركع قيراط نم دوصنم نب ديعس یورو « هلثم دهاجب نع مج ىنأ نبا قيرط نم یاب رالا هلصر دقو

 رعاشلا لة . ةاونا اذ يا ةفوفلا ريمطقلا : ةد.بع وبأ لاقو . ةاونلا لع نوكي ىذلا رشقلا ريمطقلا : سابع

 ىبأ ريغ داز ( بر رفلا اداوس دشأ < دوس بییارغو ل سابع نبا لاقو ) لوو . «اظوأ ىنع یھت نا تنأو د
 دوس الا ببب رغلا لاق : ظذب سابع نا نع ةحلط یا نإ ىلع قيرط نه متاح نآ نبا هلصو . داوسا ديدشلا : رذ

 ,امیوت ذب ةلفثم ىأ ةلقثم عدت ناو : لاق دهام لوق وهو . رذ ىل اذه طقس (ةلمثم ةلفثم ) هلوق . دا وسلا دیدشاا
 . قالا .دب باتک ىف مدقتو , انه رذ ی ال اذه طقس ( رامااب مومسلاو لیللاب دور ا : سابع نبالاقو ) هلق

 مدقت اک ةبور لوق وهو « هدحو قسنلل انه اذه تبث ( سمشلا عم راها اب رورحلا : هريغ لاقو ) هلوق

 قلا ءدب ىف
 مس ١

 س: ةروس یو ۳۹

۳۹ ۰ 5 ۴ . ۳ - 0 9 
 كرات ن٠ لس راپ موا زسا ele ا ناكو « دابملا ىلع ةا . اید دش ان رعف : .دهاحم لاقو

 جرم“ خاسن ٠ نيئيثَح ناب راهلا قباس ٠ كلذ اما غبي الو « رخالا ءوض اهدحأ هوض رتسیال « رمقلا

 دنع نور دن ۰ نو > ل . نوک ۰ ماعنألا نم ر هل. ن 4 اممم دحاو لك ی رج و ۵ رخالا تر 0 امدءأ

 ٠ نوح ۳1 نواسأي ۰ laa گر اط سابء "نا لاقو ۱ 00 ول نوحشاا 4۰ ركع نع رک ل دی و ۰ باسحلا

 داو سناکمو کتاکم * هانظفَح هانیصحأ ٠ انج رخ ادقرم
 اذه طقس ) انددشف انززءف : دهاجي لاقو ۱ هلوق < هنا,] باوصلاو اذه رذ 0 اذه طقس ( سي ةروس ) هلوق

 (لسرلاب مو اروتسا مويلع ة هرس ناكو < دامعلا ىلع ة ةرسحاب )هلق ۰ دهام ید رط نم یاب رفلا هلصو دقو « رد فال

 1۳ ۱ را هنأ سابع نا نع ر دید نب ورع نع نايفس نع روص ١ نب دیعس 9 3 كلذک ی ای رفلا ةلصو

 هلك طقس ) خا جرا جاست هلوقو < 3 دام ق اس هلوقو « 2 رمةقلا كردي نأ ( هلو ةفاضإلاب «دابعلا ةرسح

 نبازعو 0 دواي ثا رط نم اضيأ اي رفلا هلص ر ) مامن الا نم هلم نم ( هلو ۰ قلخا ملی. ف مد دقو 2 دال ال

 ۰ مامن £ نوک, ال قرغلا ذإ 4 مهقرعل اعز ناو ( دعا هلوقأ حجدو 5 نفدلا انه لكلاب دارلآ : لاق سامع

 برثءهب نع تاور ىلوآلاو < ةرومهاا ةءارقلا یهو < نوپک اف » رذ ی أ ريغ ةباور ىف ( نوبجعم نو ) هلوق

 .ريثك هلعج نورك اف اهأ رق نم : ةديبع وبأ لاق . نوبجمم نورکاف : دهاجم قیرط نم ىلا, رفلا هلصو دقو « ىزضحلا
 4 ةئمالا لاق قك افلا

 صا فلا ى نال كنأ تعزو یتوعدو

 هالعمو ۰ نوحرف نزوب یهو ةبيشو رفعج ىبأ ةءارق ىوف نورك ف اماو ؛ ريث هک رع و ريثك نبل كنند يا



 ه١ 4۸۰۳ - ۸۰۲ ثيدحلا

 هلصو دقو ؛ رذ ىبال اذه طقس ( باسحلا دند نورضح دنج ) هلوق . ممثتلاو ذل یهو ةبكافلا نم ذوخأم
 ىف مدنت دقو ,رذ فال اذه طقس ( رقرملا ٠ ةمركع نع رك ذوو ) هلوق ۰ . كلذك هام ني رط نم یار رفلا

 نسح دانساب هنع ریبج نب ديعس قي رط نم ىراطلا هلصو « سابع نبا نع هلثم ءاجو «ءایبنالا رش ثيداحأ

 : سابع نبا لاقو ) هلوق . هریذآ طو . ۵ دذ نال اذک ( مي>رلا نمحرلا هللا م لال س ةدوس ) " هل

 .کلامعا کرئاط : لاق سابع نا نع رخآ هجو نم م ىراطللو ءايبنالا ت ,داحآ ىف مدنتو (کیئاصم هللا دنع كرئاط

 ىلع قيرط نم متاح ىبأ نبا هلصو ( نوجرخ نول ذی ) هلوق ٠ رشاو ريألا نم كظح ىأ مرئاط : ةديبع وبأ لاقو
 (دحاو مهناكمو مېت اكم هلوقو . ءانظفح هانصحأ هلوق ۰ انجرخم افدقم) هلو ٠ ةب ساب نا نع ةحلط ىبأ نا

 نبا نع قوعلا ن رط نم ىرط'ا یورو . ديحوتلا باک یف ۾ هائيصحأ و ریس اسوا یال ءاكاذه طعم

 هلوق ف ةديبع وبأ 1 . منك اسم ىف ماذکلهال : لو (منناکم ىلع مهانخسمل ءادن ولو ١ هلوق ىف سابع

 دحاو ةناكملاو ناكا : 14 pfi a ىلع ماننا 3

 لا زيزدلا ”ريدقت کل اه قم یرجت "سشلاو) بإب - ١

 لاق هنع هللا ضر "رذ ىلأ نع هيبأ نع یمیثلا ”ميهاربإ نع 'شعألا انئادح میم وأ اشو - ۲

 : تاق ؟ سا بارغت نأ ىردتأ ءرذابأ اي : لاقف سمشلا بورغ دنع دجسلا ىف ا ئبلا عم "تنك »

 اهل رقتسل ىرجت سشلاو) ىلامت هلوق كلاذف « شرعلا تحت "دست 'ىتح بهذ اهناف : لاق . لعأ هلوسرو لا

 »€ میم زيزملا دقت كلذ

 لاق رد فیآ ن .ٍ هيب ع نع میت ميها ربا نع ”شعألا ام مک ان دح یدیلا شرم — ۴۳

 « شرتلا تع اهكرقتسُم : لاق € اهل سل ى رجب ”سمشلاو ) لات هاوق نع هلم تلا تاأس »

 ینا دلع تک جوک ىبأ ك ثيدح هيف ركذ ( ماعلا زیرا ريدفت كلذ اهل رة ىرجت سمشاو هلوق باب ) هل

 : لاق «لعآ هلوسرد هللا : لاق ؟ سمشلا برغت نبأ ىردنأ رذ ابآ اي : لاقف سمشلا بورغ .:ع دج. لا ىف يل

 ارصتخ ,دروآ اذنكم « ةبالا رخآىلا ( اهل رقتسل ىرج سمشلاو إل هلوق كلذف « شرملا تحت دجست بهذت اماف
 دذع شرعلا تحت یت ىتح بهذت و ظفلب هيف ىراخبلا خيش میل نآ نع ميهاربإ نب حس ] نع ىئاسنلا هجرغأو

 ليف كلذ ناك اداف ۰ بلطتو عفشنسل و | اهل نذوي الف نذأتست نأ كونو ۰ م نذؤيف نذأتس' مث دازو امر

 ميعل ىبأ قي رط ريغ نم ةدايزلا هذه وح ركذ دقو 4 اذ رة يرج سملاو لوق كلذف « كناكم نم یعلطا

 : لاق ) اهل رقه ىرجت سمشلاو إل ىلامت هلوق نع قلب ىنا تلأس ) ةيئاثلا ةياورلا ین هلوق ٠ هياع هلأ 3
 هالي ین ۱نآ لوألا ةاورلا ىف ناف « ىنءملاب وهو « ارصتخم شعالا نع عيكو ءاور اذك ( شرعلا تحت اهرقتسم

 تحن دجسآ ی بهذت أهناف ( هلوق ۰ « عا هلوسرو هللا : لاقت ؟ سمشلا برغل ن ,أ ىردتأ ه همرغتسا ىذلا وه

 اهتأكو « اهل نذ ؤيف دوجسلا ىف نذ أ سلف بهدت اما ديحوتلا ىف ق 3 قأیم شععالا نع ةيواعم نأ هاور ف (شرملا



 ريسفتلا باك 0۵ 15و

 : هللا ديع ةارق یهو : لاق . « اط"رقتسم كلذو د أرق مث . ایرغم نم علطتف تج ثيح نم یعلطا اهل ليق دق

 اهدريف مسلط نأ امرقتسم : لاق ةنآلا هذه ىف وربع نب هللا دبع نع راج نع بهو قيرط نم قازرلا دبع یورو

 ىل نذوب ال نإ ى]و « دعب ريسلا نإ : لوقتن « ام نذوب الف تنذأتساو تدجو تیلس تب رغ اذا مدآ ینب بو'ذ

 اسفن عفني ال ةمايقلا موب ىلا ذئموي نق لاق « تبرغ ثيح نم ىعلطا : لاقي مث . هللا ءاش ام سبحتف < غلبآ ال
 (ةئح نيع ىف برغت اهدجنو إل هلوق اذه فلاخ الو . اهتاذاع نيح وه ليقف « شرعلا تحت ه هلوق امأو . اهن
 در ثيدحلا ىفو . بورغلا دعإ وه امث] شرعلا تحن اهدوجو , بورغلا لاح اهلا ردبلا كردم ةيا ام دارملا ناف

 یبتنم لا ليقو . ةنسلا ىف موب لوطآ كلذو « عانترالا ىف هيلا ىهتنت ام ةياغ اهرقس« دارلا نآ معز نم ىلع
 ارارقتسا هتحت رقتسا اهنأ شرملا تعن اهرارةتساب دارملا نوكي نأ لمت : ىباطخلا لاقو . اینا ءاهتنا دنع اهرمأ
 هادنبا هيف بتك باتک ىف سشرءلا تم اهرةتسم نم هع یاس م مع وأ یعلا نوکر نأ لمتحم و 0 نحن a طبع ال

 شرعلا تحت ةليل لک اهدوج ىف سيلو « اهلعف لطبيو كلذ دنع رقتستو سمشلا نارود عطقيف اهتيامنو ملاعلا ر ومأ

 اهدوج دنع ةليلو موي لكىف هعوقو رارقسالاب دارملا نأ ثيدحلا رهاظو : تلق . اهريس ىف !مارود نع قيعي ام

 لعا هللاو . ىرجلاب هنع ريعملا مئادلا ريسملا دارقتسالا لباقمو

 تاف اصلا ةروس - ۷

 اروحذ ۰ بناج لك نم نوفذقيو ¢ ناکم لك نم : ( ديعب ناكم نم بيغلاب نوفذقیو ) دهاجم لاقو

 نطب "جو وغ . نيطايشال هلوقت هرافکسلا « "ىلا ینمی نیما نع انف ونأت . مزال بزال . ماد بصاو * نوُمرپ
 بد ةا نيبو . ىشملا ىف ناسا نوف زب ةلو رها ةئيبك وعرهب .ناطوش نيرق . مهوقم بهذ ال نوفي
 ةا تدلع دقلو إل ىلام لا لاقو . "نجلا تاوّرَس تانب مپماهمأو ؛هللا "تانب ةکشاللا : شيرق ”ءافك لاق

 ( میحمبا رطارص ) . ةکشاللا 6 نواصل نحنل ) سابع نبا لاقو . باسحال نورضحیس ( نور مینا 1 5 5 ۰

 ۰ نونکلا ژئوال 1 نونكم ضیبآ ۰ ادورطم : اروحدم . میناب طاسو مهماعط طاع : يود ۰ موحجلا طّعوو

A. 2۶ 2 ا تم لا 7 رسم  

 ءامسلا : بابسألا . ابر : العب . نورس : نورخستسی . ری ركذي ( نيرخآلا ىف هیلعانکرو )
 6 ناکملک نم كيعي ناكم نم بيغلاب نوفذقيو دهاجم لاقو) هل .(مبحرلا نمحرلا هللا مس 5 تافاصلا ةروس) هلو

 ىف هضمب مدقت دقو « رذ یال هلك اذه طقس (مزال بز ال . مئاد بصاو . نومرب اروحد. بناج لک نم نوفذقيو

 وه نولوقي < ناكم نم بیغلاب نوفذقیو ) هلوق ىف دهاج نع حیج ىبأ نبا قيرط نم یایرفلا یورو  قلخلا ءدب
 ملو ) هلوق ىف ةديبع وبأ لاثو « مزال : لاق ( بزال نيط نم مانقلخ انا >هلوق قو « رعاش وه نهاكوه رحاس

 ةيرض رشلا نوبس# الو و ةؤباثلا لاق « مذاللا یہ یه ( بزال نيط نم م هلوق یو « مئاد ىأ بصاو باذع

 ىويمشكلا ةياور ف عقوو ( نيطايشلل هلوقت راغكلا < قلا ىع « نيملا نع اننوتأت ( هلو مزال ىأ « بزال

 نع انن وتأت منک مكنا د ظفاب دهاجم نع ییابرفلا هلصو دقو . شک الل ضايع هبسن و « نون مث مج « نجلا ىنعي »
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 نيتياورلا نم لكل و . فنصلا نه حرش هنأ ىلع لدف « ةدايزلا رکذی لو « نيطايششلل هلوقت رافکلا لاق « نیما

 دیسفت دارأ فاقلاو ةلمهملاب « قلا د لاق نمو « نيطايشلا مو هل لوقلا نایب دارآ « نجلا ىنعي » لاق نف « هجو

 منک : نجال یئالا لوقب : لاق ةدانق ریسفت هددؤيو « اذيلع هوسباتف قلا ةرج نم ان وتا متنک ىأ نيالا ظفل

 نيرق « مهرقع بهذت ال نوفرني « نطإ عجو لوغ ) هلوق . امنع ان ودصت نا قيرط نم ىأ « نيعلا نع انثوتأت
 یایرفلا هلصو ( ةلورملا ةئيرك نوع ) هلوق  كلذك د هاجم نع ىبايرفلا هلصر دقو « رذ ىنآل اذه طقس ( ناطيش

 لبش قيرط نم ديمح نب دبع هلصو دقو « رذ ىبأل اذه طقس ( ىثملا ىف نالسنلا نوفر: ) هلوق  كإذك دها# نع

 نيتحتفب نالسنلاو - ىلا نالسنلا فيزولا : لاق ( نوفذب هيلا اولبفأف ١ هلوق ىف دهاج نع حيجن ىلأ نبا نع

 هدي ىف مدقق دقو « رذ ىبآل اذه طقس ( حلا ابسن ةنجلا نيب و) هلوق - ىعسلا نرد وهو ءاطخلا برافت عم عارسإلا

 طارص) هلق ۰ قلا هدب ىف مدقت دقو « یراعلا هلصو ( كاللا نوفاصلا نجنل : سابع نبا لاقو ) هلوق . قلخلا

 ىبأل هلك اذه طقس ( ادورطم اروحدم « مجاب طاسيو مههاعط طاخي اب وشا « محجلا طسوو ىحجلا ءاوس ميجا

 ىف ىلا داوحدم رسفف تافاصلا ىف یا « اروحد د رسفي نأ دارأ : حارشلا ضعب لاق , قاخلا ءدب ىف مدقت دقو رذ

 لاقو « هنع ةحلط نأ نب ىلع قيرط نم متاح ىبأ نا هلصو ( نونکلا والا نونکم ضب ) هلوق ٠ ءارسالا ةدوس

 دقف كسفن ىف رضا ءىش لکو « نونكم وهف هتنص ءیش لکو « نوصم ىأ نونکم ضيب نهنأك هلوق ىف ةديبع وبأ
 هلوق . قلا ءدب , ىف مدقت دقو ءهدحو ىسنلل اذه تب ( ری ركذي نيرخألا ىف هيلع انکرتو ( هلوق ءهتنكأ

 نأ نب ىلع قيرط نم یربطلا هلصو دقو « لاقب و » ظفاب قسنلل تبث و « رذ ىبأ ریغل اذه طقس (ءامسلا بایسالا )

 : ةديبعوبأ لاقو < طقف رذ نآ و ىندنلل اضيأ اذه تبث (نورخسي نورخسلسپ لاقيو) هلوق . سابع نبا نع ةحلط

 ءاطع قيرط نم متاح ىبأ نبا هلصو دقو « هدحو ننال اذه تدب (ابر العب) هو ۰ ءاوس نورخسإو نورخسسي

 ؟ تنأ ند“ لاقز هاعدف لاف ؟ هذه لعب نم :لاقذ ةرقب قوس الجر رصب أ هنأ سايع نبأ نع ةمركع نع بئاسلا نبا

 اذه نم « ثيدحلا بیرغ » ىف را مهار هلضو : ابر ىأ (الءب نوعدتأ إل ةفل یه : لاق « نیلا لهآ نم لاقف

 دیع ءاین الا ثيداحأ ف هراخ تركذ دقو ¢ سايلا هما نم ردقلا اذج فنئصملا حلو 3 جا ارصتع هجولا

 سی رد] رکذ

 ?ir ی
 € نيلسرملا نمل سوب "ناو ) اإ - ١

 : 5 ۶ للا ےس 7

 لاق هنع هلا "یر هللا دبع نع_لئاو ىلأ نع شالا نع ربرچ انثدح ٍدیمس نب ةبيتق اشو - 6

 ت EE ® ب
 ساع ینب نم یک نب لاله نع ىبأ یا دخ لاق جیاف ی رگ ایڈ لح ردنا ی ”ميهازبإ ص - 6

 نب شوی نم ٌريخ انآ لاق نم » لاف يشكو یبلا نع هنع لا ىضر ةريره ىلأ نع راس نب ءاطع نع یا نبا

 » بذک دقن تم

 نم اريخ نوكي نأ دحال ذب اال ر درعسم نبا كيلو هيف ركذ ) نیلس ر لا نأ سوپ ناو : هلوق باب ( هلو
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 ثيداحأ ىف هحرش مدنت دقو 1 بذک دقف یم نإ سن وا نم ريخ ان لاق نم 23 ةرب ره نیا كثب لح و « یم نب سل وب

 د2ا یو ءايينالا

 ص ةروس - ۳۸

A۳ ۱ 5 5 س يرو هك ا خر مگ ' 9  
 ىف ةدحسلا نع اذهامج تلأس »لاق ماوملا نع ةبعش ایل دح ردنغ انث دح راشب نب دم اهو - غ6

 « اهيف "دجسی سابع نبا ناکو € هدنقا مادر ها یده ئذلا كِئلوأ ) لاتف سابع "نا لس : لاق ص

 نع ًادهاج ةتلأس » لاق ماعلا نع ىسانطلا دیبغ نب دمحم انثدح هللا دبع نب دمحم نعرض ۷

 كار :ناملسو دواد هتیلرذ ن نوار ةنام وأ : لافف ؟ تادح ۵ نبأ نم سابع "نا ”تلأس : : لانف ص دهد

 ام لوید "داود اه دلحسأ ۽ هب "یدتقی , نأ لس کیف تا نم دواد ناک ف ( هد 3 مادهيف هللا یده نيا

 7 ىف : دهاجم لانو ٠ تازلا ةئيمص انه اه وهو ٠ ةفيحصلا : "طفلا . بیگ : كان » ا + لوسر

5 5 5 5 5 0 
 كالازهام لاج ۳ ۰ اهاونأ ىك ءامسلا ى بابسألا ۰ بذکاا : یالتخالا ۰ شرف a : ةرخالا أا ۰ نب زاعم

 (ايرخش ماخما )۰ انباذع : انطق ٠ عوجر : قاوف ٠ ةيضالا نورقلا : بازحألا كقاوأ . اشیرف ىنعي  موزپم
 * ۱ ۶ ه4 95 ی 2 ۶ 5 5 5 300
 يح ۱ 9 هللا صا ى رعبا : راصرالا ۰ ةدایملا ق ةوقلا ديالا سابع نبا لاقو 5 لاثمأ : پا ربا ۰ مم انطحا

 ینان ولا : دافصألا . اهبيقارعو لیلا فارعأ حس : ًاحسم یفط ۰ رک ذ نم 6 هر رکذ ذ نع ريخا

 1 مکحو « ص ىلع نوقابلا رصتقا , « ىسنلل طفف ةلمسبلا یطقس ( محرلا نمرلا هللا مس e ( هلوق

 لمف هدیع یه لب ل ليقو و عن | ا کب روغ نو یسزع اهأر 8 دقو 0 روسلا لئاو ' ةعطقما فورخآ ار

 لاقو . ةيعش ا رثك أ لاق اذك ‹ بشرح نبا وه (ماوعلا نع ةيعش اح ) هلوق . رفاغ 0 ق ةرودلا ا

 هلق 5 خیاشم هيف ةبعشأ نأ کف دهاج نع مال نیصح ىفأو ةص نب ورعو روصدع نع و هذع دلاخ نب ةيمأ

 صفحو رحالا دلاخ قآ نع د جشألا ديعس وبأ لافو , بشوح نب ماوعلا باحصأ رثك | لاق اذك ( دهاجم نع )

 ف مدقت دا و . نیش هيف ما ومال لعلف . م : زد نیا هج رخآ 0 نها لدا ۾ دو, لد كیمرم نع ماوعلا نع ثايغ نبأ

 انیهرو إل ال مث "م ۰ مث لاق ؟ ویب ص ىفأ : : سابع نبا لأس هنأ دهاع نع لوحالا ناملس قيرط نه ماعنألا ريسفت

 جشالا كيعس ىنأ ةياررف 4 دوال ۳ ثب ںی اف 4 مود رھ لو 4 مدو مادويف 2 هلرق ىلإ ت برقعإ ز قعا هل

 « هدچ ىلإ بسن ىلهذلا وه : رهاط نیا و ىذابالكلا لاف ( هللا دبع نب دم انثدح ز ةيئاثلا ةياورلا ىف هلوق

 دواد اه دجسا ( هلو ۰ ةقوطلا هلو ند او یعرضفا كرايملا نب هقأ ديع نا ل نوكي نأ لهم : امه ريغ لاقو

 ةيعد باور نم عفرلا ف حرصأ اذهو ¢ رذ ىلأ ريغ ةباور نم « دواد اھ دج سف 0 طقس ( ۱و هللأ لوسر اوهدجسف

 ند عرش نأ لع اذ لدتسا ر قوتسم ةوالدلا دوج باتكىف ص ی دوجسأ ا قاما ام ىلع مالک لا مدت دژ و



 0۵ 4۸۰۷ - ۸۰۱ ثيدحلا

 فآ لوق وه ( بیج باع ( هلوق ۰ رخآ ناكم ىف اهل انضرعن دقو لوصأللا ىف ةروپشم ةلأسم یهو |: عرش انلبق

 < ةعارس ةبراس هب ودمت , رعامشلا لاق . لاواع و لب وط لم وهو مضل اب لاعف ىلا اليمف لوح برءلاو : لاق ةدييع

 (اداکار 7 ايركمد) هلوق ىف رايك لثم رهو ديدشتا|ب با ىلع نع تلقن و رمع نب ىمدع ارقو  ةعب رس ىأ

 ىف ( تائسحلا ةف انه وه ةفيحصلا طلا ) هلق . ريبك نم خاب آ ففخلا رابکو فيفختلاب رایک نم غلبأ وهو

 طقلا : ةديبع وا لاق « سکعلاب حارذلا ضعب هرکذو « ینا ةاور ىف اذکو « باسحلا » ىنيمشكلا ةياور

 « هب انتدع و امم ةعطق ینملا ر هعطق ی ىثلا طا ن٠ هلصأ و « ةدرقو دورفو درقک ةطاع ر طواعق عمار باک

 شک ]و « ةيطعلا نم ةعطف امال طق اضرأ ةزمثاجلل لاقب و ؛ كساا كلنکر , عطقت ةمطق األ طن ةفيحصلا ىلع قلطبو

 رشتا وه كلذ لئاق نآ ءاطع قیرط ن.دیحن ده دنعو ایرق رخآ ری هل قاهر باک ن هلامهتسا
 « «ب دهاجم نع حی ىبأ نا قیرط ند ىأيرفلا هلص و ( نزامم ۱ ىأ ( ةزع ىف دهاب لاقو ) هلوق . ثراحلا نبا

 أرق هنأ ةياور ىف یئاسکملا نع لقثر , ةيح ىف لاق « ةزع ىف » هلو ىف ةداتق نع ديعس قيرط ن» ىرطاا یورو

 قالتخالا . شيرق ةلم ةرخالا ةللا ) و . رفمج ىنأو ىردحجلا ةءارق یهو « ءارلاو ةمجحملاب « ةرغ ىف »
 اذه نا 3 شی رف ةلم : لاق 4 ةرخألا للا ىف اذوب انعم ابو هلرق ىف دهام نع اضيأ ناب رفلا هلصر ) بذكلا

 لاق ( ة ةرخالا ةلملا  هلوق ىف سارع نا نع ةحلط E نب لع قيرط نم ىراطلا جرخأ و . بذک € قالتحا الا

 هيلع مه یذلا مزد : ةداتق لاقو لاق « ىلكلا نع رمعم نع قازرلا درع لاق اذکو , هرح یدسلا نعو . ةينارصنلا

 دهاجم قب رط نم یاب رفلا هلصو فو « رذ دآ ريغل « هلوق » ظفل طقس ( اهررق ىنعي « موزیم كلاتماب دنج ) هلوق

 دنجل ةفص وأ ةدرزم امو « مه ىأ نفوذ ًادتبم رخ دنج هلوقو ؛ شيرف لاق ( موزپم كلان ام دنج  هلوق ف

 بيغلاب رابخالا نم وهو « ناکلا كلذب نومزمس يأ دن ةفص موزپمو ؛ ةعجارملا ناکم ىلا هب راشم كل انهو
 وهو هللا هدعو : لات ةداتق نع دیعس قيرط نم ىرالل هجرخأ ام اذه ىلع ركعي نکل « 5e كلذ دعب اومزه مال

 . رکذب مة رها ناكمو طةف ةعجارملل فرظ كل 5 اذه ىلعف ء ردہب ابلي وأ ءا « نيكرشملا دنج مزہ هنأ 33

 لاقو « اهباونأ ءامساا قرط » ظفلب دهام قرط ن« ىايرفاا هلصو ( اهباوبأ ىف ءایسلا قرط بابسالا ) هلو
 اذ نا اذإ ر ال لوةت ب رملا : ةديبع وبأ لاقو . ءامسلا باوبأ یه باپسالا : ةدانق نع رمعم نع قازرلا دبع

 قاوف) هلوق . دهاجم نع ی ایرفلا هلص و ( ةيضاملا نورقلا : بارع ال كئاوأ) هلوق ٠ باب- الا ی نالف قئرأ نيد

 ىنمي یهو ةب وثم اهل سیل : ةداتق نع رمعم نع قازرلا دبع لاقو « هلثم دهام قب رط نم ىبايزغلا هلصو (عوجد

 , ايندلا ىلإ 07 الو 2ا) مهل سيل لوقي قاوف نم اهأم یدسلا قي رط نم متاع ىبأ نبأ یورو . دما لوق

 « نيتباحلا نيب ام رهو ةفان قاوف نم ابلمج ارم نمو « ةحاد نم الام لان ءافلا یا ارحتف نم ةديبع وبآ لاقو
 صاصق لثه دحاو مضلاب و حتعلاب ینعلا : مرق لاتو « ارحتفب نرفالار یاسکلاو ةزج ءافلا مضر أر یذلاو

 الو ‹ اضيأ دهاج قررط سم یاب رفلا هلصو ( انباذع انطق ( هلوق ۰ اهتفب و فاقلا مب لاي رعشلا

 ج رخأ دقو ۰ باذعلا نم ایمن ىأ انطق مهوب دارلا نأ ىل لوح هناف مدقق أم نيبو هو ةافانم

 ناك نإ ممللا اولاق ذاو ) محرق هيدش وهو باذملا نم انبيصن لاق « انطقو فرق ىف ةدانق نع رمعم نع قازرلا دبع
 ىردطلا جرخأ دارو 1 نیفداصاا نم تنك نإ دہ أع ادا 2 نرخالا لوقو , ةالا 4 كددع نم قلا وهاذه ۱

 یرابت عش « ۸ جاك -- ع
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 قيراط نمو « ةئجلا نم انبيصف لاق ريبج نب ديعس قبرط نمو « اذقؤر ىأ انطق هلوق لاق دلاع ىنأ نت ليعام“ا قي رط نم

 هللا دعو ىذلا رشلا وأ ريخلا نم مهيصنب مهّتك ليجعل | ولأس مبنا باوصلاب لاوفالا یوآ و لاق مث هون ىدسلا

 هلوتو ( حلا سرفلا نفص تانفاصلا ) هلق ۰ ادانعو مهنم ءازبتسا ابندلا ىف كلذ مهل لجمي نأ ةرخآلا ىف هدابع
 هلوفو طعا ننماف هلوقو ءاش ثيح باصأ ثيح هلوقو بيطلا ءاخرلا ءاعر هلوقو ان اطیش ادسج هلوقو عارسلا دايجلا

 مالسلا امملع دواد نب نابلس ةمجرت ىف هعيمج مدقت دقو نيقابلل طقسو انه ىنسالل هلك اذه تبث جرح ریغب باسح ريغ

 ضايع نع هاقلتو مانطحا هلمل هيشاوح ىف ىطايمدلا لاق ( مهب انطحأ اير مهانذختا ) هلوق . ءايبنألا ثيداحأ نم
 راصتالا مهنع تغاز مأوهو هريسفت اذه یذلا لوذلا كلذ عم فذحو مهانأطحا هلعل و عقو اذک مهب انطحا لاق هناو

 ىنعملا ةيطع نبا لاقو . مهئاكم لمن ال رانلا ىف م ما مان أطخأ ظفلب دهاج قي رط نم متاح ىبأ نبا هجرخأ دقو ىهتنا

 امامفتسا املعج عطق ةزمهب ىأ مان ذختأ اهأرق نم ةديبع وبآ لاقو . منع ليم انراصبأ نکل انعم ۸۵ مآ انعم اوديل
 یتا نيبم وه ىذلا اذه نم ريخ انآ مآ هلثمو لب ىنعم مآ ىنعمو « عطقلا ىلع امحتف مبفتسإ مل نمو اباوج مأ لعجو
 ةديبع وبأ لاق كلذك ىبايرفلا هلصو ( لاثمأ بارتأ ) هلوق ۰ ىئاسكلاو ةزمحو ورع وبأ لصو ةزمج اهارق ىذلاو

 نع ةحلط ىلأ ن ىلع قيرط نم متاح ىبأ نبا یورو . دحاو نمز ىف دلوي نم هلوأ رسكب وهو بر" عمج بارتالا
 نب ىلع قيرط نم ىربطلا هلصو ( ةدابعلا ىف ةوقلا دب لا سابع نبا لاقو ) هلوق . نایوتسم با رتأ لاق سابع نبا

 قازرلا دبع لاقو ةعاطلا ىف ةوقلا لاق دهام قيرط نمو , ةرفلا لاق ديالا اذ دواد هلوق ىف سابغ نبا نع ةحلط ىبأ

 قرط نم متاح ىبأ نبا هلصو ( هلل سمأ ىف رصباا راصبالا ) هلوق . ةدابعلا ف ةوقلا اذ ديالا اذ ةداثق نه رمعم نع

 نهو ٠ ندلا ىف هقفلاو ةدابعلا ىف ةوقلا ىلوأ لاق راصبالاو ىدبالا لوأ هلوق ىف سابع نبا نع ةحلط یآ نب ىلع

 بقع ال یدیالا بقع ةدوسلا هذه ىف تدرو راصبالا ( هيبنت ) . لرقعلا راصبالا لاق دهاجب نع روصن» قرط

 هلو ٠ ةءارقلا هذه ىلع هرسف ىراخبلا لملف ءاي ريغ نم راصبالاو .دیالا ىلوأ دومسم نبا ةءارق ىف نكمل ديالا

 . ءايبنآلا ثيداحأ نم دواد نب نايلس ةجرت ىف مدفت دقو رذ یال اذه طقس ( هرخآ ىلا فر ركذ نع ريخلا بح )

 اضيأ ناياس ةمجرت ىف مدقت دقو رذ یال اضيأ اذه طقس ( قاث ولا دافصالا ) هلو

 ((باهولا تنأ كن «یدعب نم دحأل ىننيال اكلم یل بھ باپ - ۲

 فأ نع دايز نب دم نع ةبعش نع رفمج نب دمع و حور انثادح ميهارإ نب قاحسإ اشو - ۸

 6 العلا 7 مطقيل اهاوحن 6 وأ م ةحرابلا 07 عانت جلا نم تیره نا 2 لاق ا "ین نع ةريره

 6 | اورظنتو ا یت ¢ دجسأا یراوس نم ةيراس فا طرا نآ تدرآو ٠ هم یا ینکمأف

 » تساخ هدف : حور لاق( یدمب نم دحأل ینباب ال 015 یل تو بر 3 ”ناماس یا لوق ترکذف

 هيلع ناياس ةمجرت ىف هحرش مدت ( باهولا ی كنا ىدعب نم دحال یغینب ال اكل یل به هل وق باب ( ۳۹۳1

 ىف وأ تلغتلا ظفل ىف كشلا نوکی نأ لمتحم ( اموحت ةلک و آ ةحرابلا ىلع تلفت ) لوق . ءایبن الا ثيداحأ نم مالسا
 ةمجرت ىف هيلع مالکلا مدفت ( نايلس یخآ لوق ترکذف ( هلوق , ةالصلا باتک لئاوأ ىف كلذ مدقت دقو ةحرابلا ظفل



 ثيدحلا 4۸۰۸ - ٩۸۰۹ ۱ ۵۷

 یدعا نم لحال شب فن ال هل وق ىف لاق ةداتق نع دیهس قا رط نم ىربطلا ج رخأ امانا ۰ ءایین الا تیداح ١ ند نايس

 ةدحالملا ضعب نمط اذكه اذه ةداق لب أ بيس ناکو هلع درب بابلا تب دحرهاظ و ؛ ةرم لوأ هتیاس اک هبلسا ال

 كلت نأو هللا نم هل نذاب ناك كلذ نأ هيلع ینخو ابندلا ةمعنب دادیتسالا ىلع صرحلا ىلإ اذه ىف هتيسنو ناملس ىلع

 ةدابع نبأ وه حدد ( اسا هدرف حود لاق) وق معأ كنار هريغ نود ةزجعع ین لک صتخا اك هتزجءم تناك

 ف ثحبلا نم كلذ ف م تركذ دقو 6 هقيفر اور نود هتباور ف تعفو ةدابزلا هله نأ داراا نأكر هتاور دمأ

 ءايبنالا ثي داحأ نم مالساا هيلع نامل ةمجرت ىف نجلا ةيؤرب قلعت ام تركذو ةالصلا بانک لئا وأ

 (نيفأكتلا نم انأ امو ل س - ۳
5 ۶ 5 1 8 ۳ 

 للا دبع ىلع انلخو » لاق قو رسم نع 'ىحضلا ىلأ نع رمال نع ريرج انثدح ةبيتق اشو - 4

 الام "لوقب نأ ملا نم "ناو 2 لعأ نا لقّیلف طب 1 نمو « هب لقي اكيش 1 نم م سانلا اهم 8 15 لاق دوعسم نا

 کد او € نکلا ن نم انأ امو رجأ نم هيلع ملأ أسأ ام لقال هلي هيدنل لجو رع هللا لاق . رعأ هل و

 تک میس مهماء ىنعأ ميلا : لاقف « هيلع أوئطبأو «مالسإلا ىلإ اشي رق اعد لي هللا لور "نإ « ناخ لا ن

 نيبو ”ةنيب یر "لجراا 0 لا ةولحلاو ةتيا اولكأ ی « "لك تحل نس مم از « فو

 "باذع اذه سانلا یشنی « نيبم ناخ دب ءامسلا ىنأت موب بقتراف إل لجو رع ها لاق . عوجلا نم ناخد ءامسلا

۳۷1 

 اولوت مث . نيبم لوسر مءاج دقو ی رک لا ' مه أ . نونمؤم انإ ”باذملا انع فك | ابر اوعدف لاق € ملأ

 لاق ( ةمايقلا موب "باذملا فک فا . ن 8 كنا «الیلق باذملا وفشاك ان | . نونج مس اولاقو هنع

 «یریکلا ةشطَبلا شاعبت موي 3 یلایت هللا لاق , ردب موي "للا م زخاز «م رنک ىف اوداع مث « نکن

 ( توس اإ
 ریست ىف ابرق مدقت دقو ناخدلا ةصق ىف دوعسم نبا ثيدح هيف رکذ ( نيفلك-:ل| نم ان امو هلوق باب (

 هباب  ءافستسالاب هنم قاعتي ام مدت و ناعدلا ريسفت ىف أبو مورلا ةروس

 ۱ سمازلا ةروس - ۹

 "ريخ رانلا ىف تاب نفأ ) ىلاعت هلوق وهو « رانلا ىف هبجو لَك ج : € ریهج رب قْثب نف را دماج لاقو

 لطابلا مهنا لم ۽ الاص : (لُجر اس الجر .سبل : ( جوع ىذ إل ۰ ( ةمايقلا موي تہ ىفأب نم ما

 : (قدصلاب ءاج ىذلاور) ..انيطعأ : ( انلوَح إل . ناثوألاب : ( هنود ني لب كنونكخمأو ٠١) ىلا هلإلاو

 : (نوسك اشنم) . هيف ام "تلمع ین ىذلا اذه : لوقي ةمايقلا موي ؛ىحي نمؤلا : € هب قدصور) « نآرقلا
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 ۰ ترق : (تزاش») . احلاص : هالاس» لاقیو ( لس ًالْجرو ) . فاصنإلاب یغربال ىذلا رسا سكشلا لج زا

 "نم سيا 4 9 ۱ ۰ هبناوم : ¢ هيفا ( ۰ نیفیطم « هب اوفاطأ 4 نيف اح ( 1 زوم نم 4 مهم راف 2

 قيدصتلا ىف اضمب هضمب ةبشي نکلو « هابتشالا

 هبج وب ی دهاب لاقو ) هلوق . دذ ىبأ ریغل ةلءسبلا تطقس ( محرلا نمحرلا هللا مس - صزلا ةدوس ) هلوق

 نبا ق رط نم یایرغاا هلصو ( ةمايقلا موب انمآ تاب نمآ ريغ رانلا ىف قاب نفآ هلرق وهو ؛ داذلا ىف همجو ىلع رج

 دنعو , افرذح اممم لك ىف نأ ةيلثملاب هدارمو , خلا قاب نفآ هلرق لثم ىف لوقير لاق ر ظفلب دهاج نع حيجت نأ

 « قوف نم ةطرقنملا ءاخ اب « رګ و هدحرو ليصاللو هريغر یاب رفلل ريسغت ىف ىذإا وهو مجاب رک و رک الا

 رانا ىف قاب نفآ  رساپ نب رابعو ليج ىنأ ىف تلون : لاق مي“ ن رشب نع ةئيمع نأ انأينأ قازرلا ديع لاقو

 هب قلطني لاف فيعض دانساپ سايع نبأ نع ىور هنأ ىربطاا ركذو . رامع ةمايقلا موب انمآ ىنأي نمأ ريغ لبج وبا

 ةلوصوم (نفأ) هلو ىف « نم » نأ ةيبرملا لهأ رکذو . راذلا همجو سمي ام لواف « امف هب ىر, مع افوتکم رانلالا
 ىفاب رفلا هلصو ( سبأ جوع ىذ ) هلوق . باذعلا نمأ نكوهأ هريدقت فوذحم ربخلاو ءادتبالا ىلع عفد لح ف

 نبا ج رخآو . یعلا ف جوملا مزلتسب سول هيف ىذلا نآل مزاللاب ريسفت وهو « سبا هيف سيل ىأ . ىرطلاو

 ( انيطعأ انا وغ ) هلوق ۰ قول سيل : لاق (جوع ىذ ريغإل هلوق ىف سايع نبا نع نيفيعض نیمج و نم هنودرم

 لک : ةديبع وبآ لاف و. هانيطعأ :لأق 4 هائاوخ اذار 3 ظفاب دماج نع حی ىبأ نا قي رط نم یاب رھ هاصو

 اواوختسي نإ كلاذه » ديهز لاقو ۰ ۰ لرخلا لوخ نم ىردلا مک » مجنلا وبأ لاق . هتل وخ دقف هتيطعأ لام

 اذه لوقب » ىئدألا داز ( ةمايقلا موب هب ءىحب نمؤملا هب قدصو نآرقلا قدصااب ءاج ىذلاو ) هلوق . « اولوخم لانا

 ىذلاو إل جاجحلا ابأ اي دهاجن تلق : روصن. نع ةذييع نبا نع نازرلا دبع لاق « هيف ا؟ تلمع ىنتيطعأ ىذلا

 نبا هلصوو . هيق ام ال دق انومتيطعأ ىذلا اذه لوقیف نآرقلاب نونأي نيذلا مه : لاق ( هب قدصو قدصااب ءاج

 : لاق هب قدصو قدصلاب ءاج ىذلاو ال لجو زد هلرق ىف دهاجب نع روصنم نع ىعسم نع « دهزلا و ىف كراپلا

 ینلاو . ىلا قدصااب ءاج ىذلا : لاقف ةداتق امأو . هيف ام اوعبتا : لاق وأ « هوعبتا دق نآرقلاب نرئيحي نيذلا م

 : سابع نبا نع ةحلط ىبأ نب ىلع قيرط نم ىربطلا یورو . هنع رمعم نع قازرلا دبع هجرخأ . نونم لا هب قدص
 « ليريج قدصلاب ءاج.ىذلا : ىدسلا قيرط نمو .لوسرلاب قدص ىأ هب قدصو « هللا الإ هلإ ال قدصا اب ءاج ىذلا
 ىذلاو . دع قدصلاب ءاج ىذل' : ىلع نع نا وفص نب ديسأ قب رط نمو . جالي دم هب قدص ىذلاو . نآرقلا قدصلاو

 قدصلاب ءاج ىذلا : ةيلاعلا بأ نعو . هلق ىذلا نم صخأ اذهر . هنع ىلامآ هلا ىضر قيدصلا ركب وبأ هب قدص

 هذه قسنلل تطقسو « , ًاصااخ و ىومشكلا ةءاود ىف ( احلاص لجرل املس الجرو ) هلوق - ركب وبأ هب قدصو « در

 دهاج نع حک ی نبأ قیرط نم ىنايرفلا هلصو دقو « قحلا هلالاو لطابلا مهال الثم » رذ ىبأ ريغ داز . ةظفلا|

 هلوق . ابرق رخآ ریست یأایسو « قحلا هلإ لثمو لطابلا ةملآ ند. : لاق « لجرل املاس الجر » هلوق ىف هظفلو

 لاقو  دهاجم نع اضيأ ىبايزفلا هلصو دقو , رذ نال اذه طقس ( نائرالاب : هنود نم نيذلاب كنوفرخ و )
 :.تلرنف « كنلبختلف اهنيمأنل وأ انتم آ ماش نع نفك : لَ ىنلل اولاق » لجر ىل لاق رمعم نع قاذرلا دبع
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 : الاس لا و الس الجرو . فاصا الاب یضرال رسما ننکشلا لجرلا ۱ نیسکاشم هريغ لاقو) هوت ۳ كاوفوخ و

 4 لعافلا رکذ ریس هل « لاو و ىدنللو 1 دعا مالک اب نم هن أك رام رذ ی « هريغ لا و 5 طقس ( ایل اص

 «٠ فاصنالاب ىضري ال رسعلا سکشلا : لاق ملأ نب دیز نب نحرلا دبع مالک وهو « رثكألا دنع ام باوصااو

 ند وه ) نرسک اشتم ءاکرش هيف الجر الثم هلآ هب ريض 2 یاس هل و ۴ لاق ةدممع یا نمو » ىرطلا هج رخ

 ورع وأو ريثك نا أرق : ) « یلت ( : حلصلا نم رهو دحاو لسو ماس لجرأاا 14 .Ul الجرو ) سکا لجرلا

 هنأ ىلع وأ ةغلابملا لیبس ىلع ام فصو ناردصم امهو « هرسكي ذاودلا قو هلوأ حتفب « الس و نرقابلاو « اناس

 ینمع ىأ دحاو امهنأ روكذملا ةديبع ىفأ لوق هيلعو « ىرخألا ةءاورلا قفاوبل ىلوأ رهو لعاملا مسا عقوم مفاد

 رك اكس نمو هلوأ حتف فاكدلا رسك نم ليقو « قلخلا .ىدلا وه اهناكسإ زوج و فاكلا رسكب سكشلا هلوقو

 ال نذلا بولت تزأوثا هدو هللإ ركذ اذاو 2 لال هلوق ۴ دمع وأ لای ) ترف تزأوثا ( هلوق : ی اهو

 ىأ تزاوثا : لاق ىدسلا قیرط نه یراملا یورو « رفث ىأ ںالف نع ىلق زاما برعلا لو# : ) نوموب

 نذلا هللا یجد و ۳ هلوق ف ةد ہہع وأ لات ( زوفلا نم مهتزافع ) هلوق 4 تضيق أ : لاق دھاع قب رام نم و ¢ ترف

 اوقنا نزلا هما یاو { لاق یدساا قبرط نوه ىرطلا E و زوفلا نم رهو pr li ىأ 4 مجزا اوقنا

 ىو «ةفيفخ لرالا ن.ءافو ةلعرملا ركب ( هيفافح نیفیطم هب اوفاطأ نيفاح ( هل . مملثاضفب ىأ 4 مهزافع

 2 ريك الا ةبارر باوصلاو 6 هبناوج هتفا ىقسنلاو ¢ هما وب لیعالاو ةع رک ةءارر یو < هیوا رب ىلمتسملا ةناور

 6 اهماشقم 0 هلوق ی ع وبأ لاق ) قودصتلا ی اضع) صدا هیش نکداو هاش زا نم سا اماشتم ( هلوق ۰ ىنمملاب

 « اضءب هضعب هيشي : لاق 4 امام اب اک و هلوق ف ىدسلا قإرط نم ىربطلا ىررو . اضءب هضءا قدصو : لاق

 امام هلوقل ان می ن کب نأ زوج ( لاثم 0 هلو و 5 هوح رج ۸ موس قب رط نم و 4 ضع) ىلع هضعزإ لدو

 اهريغو صمق ند هيف ديعأ 1 « رار م ىنعم یم عم یاژااو 6 هاشم نوک ةررك-:لا صأا نال

 « هللا ة>ار نماوطتقتال مهسفنأ ىك اوفممآ نيذلا ىدابءاي ) باپ - ١

 ( ميحرلا "روفما وه "هن] «امیج بونأللا فني هللا نإ

E: ۰ 0 7 ۰ 7 1۱ م 0۳ م . ۰  . EA1°ماشه انريخا "یسوم نب مهار یم -  ù۲ نإ ىلعي لاق مربخأ ج نا ی فس وا  

 ¢ اورثك و اوات دق اوناك كرشلا لها نم نیاز “نا 2 مع فا "یطر سابع نا نع زا را نإ دوم

 3 “¢ ےس
 ۰ ةرافک ایامع ۱ نا ان ین ول ¢ نسخ هيلإ وع دنو لوقت ىذلا "نا : | ولاقف قلم ادع اونأذ ايكو اونزو

 € نون'زي الو «قحلاب الا هللا مرح ىتلا سلا نولتقي الو « رَخآ اهل ا مم ن وعادي ال نيفلاو  لزف

f . 1 3000 ص .. 1< ۰"  

 نبا ثيدح هيف ركذ ( ةيالا < هللا ةمحر نم اوطنقت ال مهسفنأ ىلع ارفرسأ نيذلا ىدابعاي هلوق باب ) هلوق



 ريسفتلا بانک 00۰ ٥

 «لاق هو  ىلعي لاق لاق : ىأ(للعي لأق < مرخآ جرج نا ناز لوق «اولق دق ارن كرشاا لهأ نم اسان ناو سابع

 اذه ىف جرج نبا نع دم نب جاجح قيرط نم لسم دنع عفو اک سم نا وه اذه ىلعيو ءاظفل تبثتو اطخ طقست

 ایهدنع عقو نكل اذه جاجح ةياور نمیاسالاو دواد وأ هجرخأو 6)یمب نب سم ىف ربخآ» ظفلب هنيعب ثيدحلا

 « ميكح نب لەي د هيف دواد یا دنع عقو هنأ حارشلا ضهب معزو . ىراخبلا دنع عقر اک بوسنم ريغ « ىلعي نع »

 یوس سابع نبا نع ريبج نب ديعس نع ميكح نب ىلعي ةياور نم ىراخبلا ىف سولو ‹ هخسن نم ءیش یف كلذ رأ ملو
 ر رشم ةكم نكس لصآلا ىرصب لسم نب ىلعيو . ىلع هللاو ىلعي نع جرج نءأ ريغ ةياور نم وهو دحاو ثيدح

 هنغ یورو ريبج نب ديعس نع اضيأ ميك نب ىلعي ىور دقو « هع ريبج نبا ةباوربو ريبج نب ديعس نع ةباو راب

 نبا نع رخآ هجو نم ىناربطلا ءاور ىف (ةراغك انلمع ام نأ ان ربخت ول) هلوق . انه داراا وه سيل کلر عرج نا

 المع لمعو نمآو بات نم الا ) تلزت كلذ لاق ال هنأو ةزمح لت اق برح نب یثحو وه كلذ نع لئاسلا نأ سابع

 :لاق « ةريسلا » ىف نإ نا یورو . بالا < یداپءاب لف ) تلزنف  دیدش طرش اذه : لاقف ةبالا € الاص

 « ةنيدملا ىلا رجاهن نأ صاعلا نب ماشهو ةعيب د ىنأ ن , شايعو انآ تدمتا و لاق ربع نع رمت نبا نع عفان ىنثدح

 اهب تبتكف لاق ةيآلا ( مهسفنأ ىلع ارفرسأ نيذلا داع لق ) تاداف هقيفر عوجرو مهتصق ىف ثيدحلا ركذف

 ان هللا, لو سراي سانلا لاقف » ىناربطلا ةياور ىف ( مهسفنأ ىلع ارفرسأ نيذلا ىدابع اي لق لزاو ) هلوق ٠ ماش لا

 لاق نابوث ییدح نم « طسوالا » ىف یارطلاو دمحأ یورو « ةماع نيدلسءلل یه لاقف ۰ ىثحو باصأ ام انبصا

 (یپسننا ىلع اوفرسأ نيذلا یدابعای ) امف امو ايندلا ةيآلا هذ ىل نأ بحأ ام : لوقي هل هللا لوسر تعمس و
 الا هذه مومع) لدتساو « تام ثالث ك ا لاق م ةعاس تكسف ؟ كرشأ نو: : لجر لاقت . ةيآلا

 0 نأ ةنسلا لمآ دنع رویش)او ؛ ال مأ نييمدالا قح تقلع ءاوساهريغصو اهريبك بوثذلا عی نارفغ ىلع

 نم |محاص بات اذإ نييمدالا قوقح نك , ةيوت ريغ ىلع تام ولو هللا ءاش نمل رفغت اهنأو  ةبوتلاب رفغت اهلك

 تم ام وأ هبحاصل هدر نم هل دب الف هنم عقو ام صوصخ امآ و « دوعلا نم ةبوثلا هعفنت كلذ نم ءىش ىلإ دوملا

 هلوق مو هيلا دشرب و , كلذي یصاعلا بذعي الو هقح نع قلا بحاص ضرعي نأ نك« ام هللا لضف ةمس ىف معن

 ا هللاو( ءاشي نمل كلذ نود ام رفغيو هب كرشي نأ رفغی ال هللا نإ ) ىلاعت

 ف اورق امو ) باپ - ۲

 لاق هنع هللا ىضر هلا دبع نع دی نع ميهارإ نع ردوصنم ن ع ةناببش انثدح * مدا كرو -

 « عبطإ یک تاواملا لمجم هللا * نأ دجن اإ لس اي : لاقف ول هللا لوسر ىلإ رابحألا نم ربع ءاج »

 . كيلا انأ : لوقیف «عبصإ ىلع قئالحلا راسو «عبصا ىلع ىرَلاو ءاللون « عبصإ ىلع رجشلاو « عيصإ ىلع نيضرألاو

 'قح هللا اورد امو ) لكك للا لوسر أرق م بلا لوق اتیدصت هذجاون تدب یتح ب یبلا كجضف

 < لس نب ىلعي »لما (۱)



 ثيدحلا ٩۸۱۲-۱۸۱۱ ١ذة

 € ) نو رخ راع ىىلاعتو f E ¢ ةئوموب تاب وم تاوام لاو 4 ةمايقلا م مو هتضبا ج "ضرثلاو 6 هرذق

 1 ۷۰۱۳ ۰۷۰۱ ۰۷۵۱۰۸۷۸۱6 : ىف هنارطآ - 4۸۱۱ ثيدحلا ]

 )رح هاچ لاقر دوعسم م نا وهز هللأ ليع شا لوح هم رکذ ) هردو نح هللأ اوردق امو : یا هلو باب ( هلوق

 11 ( ثب دا عبص) ىلع تاومساا لعج هللا نأ دين انار هلوق ۰ هعسأ ىلع فقأ لو اضرأ اهرسک و ةلموملا حب

 لمج ی ىح غلابو عیصرلا ليوأت ف اقا فلک : نیلا ن ۸ لاو ۰ ىلأعل هلأ هاش نإ لر وتلا باد کیف هحرش

 ىلع هنأي قي دصا و اجعل لي كحضف 0 ىرخالا ةياورلا فو ام درو 4 ربا لاو اراك أو laa هل ین

 قدص ىلع لدت ىلا بألا هتمأرق لیلد هل ايد مآ كحض هنأ قامسلا رهاظو : ىوونلا لاق . ىوارا موف ام ردق

 اهر ها ظ ند ص مزل سا ام لک ناف 6 هب زن داقتعا عم لیونل نع فكلا هایشالا هله ف لرالاو 0 را لاق م

 هقرط ضعب یفدرو امو « تاقولخلا ضع عبص] میعالاب داراا نوكي نأ لمتح : كروف نبا لاقو . دارم ريغ
 رخالا كثددحلل اقام كلذ سالو 4 هنايئأ ىأ (هذجاو تدب یح) هلوق 1 كلااو ةردقأا ىلع لدي € نمرلا عباصأ»

 فاقح الا ريسفت ىف یامس اک امسبت ناک هکحض نأ

 ( هنيميب تاي وطم تاواملاو « ةمايؤلا موب هتضب میج ”ضرألاو ) تسيصصإب - ۳

 نع رفاسم نب دلاخ نب نجرزا دبع د لاق تيا نگو لاو 2 اف ع ۲

 یوطو « ضرألا هللا ضیقت » لوقي يشيب هللا لوسر تمم » لاق ةر ره ابأ نآ ةلَس یبا نع باهش نا ص 4 0 2 ویا “ت 3 ا

 [ ۷۱۳۰ ۷۳۸۲ ۰10۱4 : ىف هفرطأ - 4۸۱۲ ثيدحلا ]

 ضیقی د ةربره أ ثيدح هيف رکذ مث . یضارالا عیج دارملا نأ ىلا ةراشإ « اعيج » هلوقب ,ديك أ نمح ادرفم

 5 قواسم اضيأ هحرش یاو e ضرألا كولم نبأ 5 كلما انأ : لوس مک هنیموب تآ ,مسلا یولطعب و ضدالا هللا

 امت هللا ءاش نإ ديحوتلا باتک

 1 0 8 ۰ EES 5 e 8 و رم
 . هللا ءاش نم الا « ضرالا ىف نمو تا وایسآا ىف نم یعصا ؛ روصلا ىف خفن و ۸ باپ < 3

 (© نررظني مايق مه اذاف ىرخأ هيف خفت م

 نع ةدئاز ىلأ نب هاپ ركز نع میر 8 انريخأ _ليلخ نب لیعاس| انك دح ”نسحلا یخ - ۳

 انأ اذاف «ةرخآلا ر ةخفنلا لع ماد رف مقرب نم م لزا ىإ» م لاق هلع ی لا ن۶ هيف هللا ىضر ةربره یا نك راع

 ؟ ةخفبلا لعب مأ ¢ ناک كذك ا ٤ ىردأ الف ¢ شراب قاتل یوم

 ةريرهابأ تصمت » لاق ملاص ابآ ”تعمس لاق شععالا انئدح ىنأ انثدح صفح ن رع شو - ٩

 نوعبرأ : : لاق . تی: لاق ؟ امون :نوسرأ « ةريره ايأاي: ۱ اولاق . نومب رآ نيتخفنلا نيام : : لاق 3 لا نع

 ههف « هبنذ بج الإ «ناسنإلا نه ر یش لک ی یو * “تب: لاق ؟ ارهش < نوعبرأ : ٠ لاق « تست بنات ؟ةيس



 ريسفتلا باتك - 3 ٥
 » قالتا

 [ 1٩۳۰ : ىف هفرط ٤۸۱٤ ثيدحلا ] ۱

 نیبعآ ىف فلتخا ( هللا ءاش نم الإ ضرالا ىف نمو تارامسلا ف نم قعصف روصلا ىف خفن : هلوق باب ) هلوق
 ىفاذك ( نسحلا ىنادح ) هلو ۰ ءایبنألا ثيداحأ نم ىموم ةمجرت ىف كلذ نم ءىشب تح دقو . هللا ینثتسا نم
 عا نب نسا هنأ یذابالکسا هلقث ايف ظناما یرسلا نا لوس متاح وأ مزج ؛ بوسام ريغ تاياورلا عیج
 نأ « یناقربل ةغ اصلا » ىف عقوو « ظافحلا نم دردمه وهو هلبق تام نکلا یراخببا نم رفصا وهو « ظفاحلا ىخابلا
 هللا ىا قلا دم نب نيسحلا هنأ كاملا نع لقثر « رغصم هل ا ما ۰ نيالا انثدد و ثيدحلا !ذه ىف لاق ىراخبلا
 هيل نيتجرد دانسالا اذه ىف یراخیلا لز" دقو « ىراخبلا خومش طاسوأ نم هخمش لياخلا نب ليعاماو . لعأ

 « ناملس نبا وه ( میحرلا دبع ارب ا ) هلوق .سفنآ ةثالث امہ انهو ةدئاز ىلأ نب ايركز نع دحاو نع یورپ
 ءايبنالا ثيداحأ نم یسوم ةهجرت ىف قوتسم هح رش مدقت ( اف حفر نم لوأ نم یا ( هل ىلا ره ساعو

 ثعرسا روبقم ترم یس و٥ نأ ىلا هنتساو ۰ مو ةظءللا هذه نأ یدوادلا نع نیل نبا لفن ( ةخفنلا دعب مأ ۱ هلوق

 ام ) هلوق . دا هلو ؛ هتداعإ نع یغب اع اذه ىف هيلع درلا هجو نایب مدت دقو ؟ یثتسم نوكي فيك-ؤ ةخفنلا دعب
 هلو . باوصلا ديؤي بابلا ثیدح ر « تاخفن عب رآ املأ معز نم ىلع درلا ءايبنالا ثيداحأ ىف مدقت (نيتخفنلا نيب
 نع تماتما ىل ةدحومب ( تيبأ ) لوق . لئاسلا مسا ىلع فقأ مل( اموي ن وعبرأ ةربرهابأ اي اولاق نرعبدأ )
 ىف شالا نع شايع 11 ركب ىبأ نر رط نم ه ودم نالو ‹ فيقوت كلذ ىف ىدنع سرا هلال كلذ نیمع.+ لرةلا

 « هبیج الف كلذ نييبت نع هلأسي نم ةرثك ىلا راثآ ماه بلا وهو ءايعالا نم « كتييعأ » لافف ثيدحلا اذه

 نب ديعس قيرط نم هب ردم نإ جرخآ معن « كلذإ دوجو الو ةئس نمیرآ لسم دذع عقر هلأ حارشلا ضءإ مءزو

 نيب ام م لاق سايع نبا نع فيمض هجو نمو . نأ وهو « ةع نرءبرأ ر دانسالا اذه ىف شمالا نع تلصاا

 امثيع نا لاق اذملف لب الا ابممسإ ل ةريره ابآ نأكو « ص ةرون رخاوأ ىف هرکذ « ةئس نوفپرآ ةخفنلاو دف لا
 : اولاق . نوميرأ نيوخفنلا نيب » لاق ةر رھ ىلأ نع لسأ نب ديز قيرط نم هود نبأ جرخأ دقو .  تبا ۵

 « تق و یف مهربذيأ 59 نکل كلذ لع نوکر نأ اضيأ لمتح و :نيدلا نيا لاتو « تمم !ذكه : لاق ؟ اذام نوعبرأ

 هیش لك لبيد ( هلو . عطقنم وددس و « ةعمج نيعبرأ ۰ بهو نبا عماج 56 عقوو . نح مالعإلا نع لغتشا وأ

 « ادحاو امظع الإ ىلبي الإ ءیش نادنالا نم سيل د لسم ةياور ىف ( قلخلا بكري هيف « هبنذ بجي الإ ناسنالا نم
 الإ بارتلا هلك أي مدآ نبا لك » ظذلب ةريره ىنأ نع جرعالا نع دانزلا ىنأ قيرط نم ردقلا اذه د رفآ و . ثيدحلا
 ضدالا هلك أزال اظع ناسا دا ىف نأ م لاف ةر ره یا نع مامه قبرط نم هلو « بكري هلمو قل هلو بنذلا بحي

 ىلعي آو کاج ا دنع ديعس ینا ثيدحح قو ,بنذلا بجي : لاق ؟ وه مظع ىأ : اولاق . ةمايفلا موي بكري هيف « ادبأ
 ةدحوم اهدغإ ميجلا نوكسو ةلهراا حتفب بجعلاو « لدرخ ةبح لثم : لاق ؟ بذذلا بت ام هللا لؤوسر اي ليق د
 ناك-ه وهو « صءصعلا سار وهو ‹ بلصلا لصأ ف فرطا مظع وه و . ءابلا ضرع اضيأ ملا ۰ محب » هل لاقيو
 هئاد اعوفرم الا دراد ىبأو ایندلا ىبأ نبا دنع ىردخلا دیم ىنأ عبدح یو . عورألا تاوذ نم بنذلا سار
 نم دوجولا رهظي نم نا , هللا الإ هلعب ال رس اذه .ىف هلل : ليقع نبا لاق ىزوجلا نا لاق « لدرخلا ةبح لث



ef 4۸۱۰ - £۸۱4 ثيدحلا 

 الو « هرهوجي ناسن] لک ءامح] ىلع ةكئالدلل ةمالع لمج كلذ نوكي نأ لمتحو . هيلع یتبب ءىش ىلإ جاتحال مدملا
 1 ی ىلا نايعآلا كلَ ىلا حاورالا ةداعإ كلذب دارا اإ هن أ لەيل ضش لك مظع ءاقباب الإ كلذ کالا معلا لصحم

 ف هلوقو . داسجالا سفن ىلإ ال داسجالا لا مآ ىلا ةداعالا نأ کن الا تزوج ام ءىش ءاقب] الولو 6 ام زوج

 4 دار نأ لمتحو. ةيلكلاب هزازجأ مدع ىأ یه هب لي ارب نأ لمتح ۳ ناسنالا نم یش لك لبيد 0 ثب دولا

 حارشلا نضع معزو ٠ لغ م ىلإ تيكر اذا داعل 2 ۰ بارتلا مع ةفص ىلع ريصيف ةدوبمملا هتروص لوزف لیحتس

 بني یذلا هسأ و ناسنالا هدب ةدغاق هنأ هيف ةكمحلاو . الص ىتفي ال هنأ ال ء هؤاقب لوطي ىأ لبي ال هنأ دارلا نأ

 ريع رهاظأا فال هال دودم اذهو ¢ ءار مودأ ناک بلصأ ناك اذاو ¢ رادجلا هدع اقک عيجلا نم بلصأ روف هيلع

 ءادبشلا مهب ىبلا دبع نبا قحلأو . مداسجآ لكأت ال ضرألا نآل « ءايبنالا هنم صخ ماع اذه : ءاملعلا لاقو . ليلد

 بارتلا هلك اب ام مدآ نا لك ىأ بارتلا هلكأب + مدآ نبأ لك وهو را ليوأتف ضايع لاق ٠ بستحلا نذؤملا ی ,طرقلاو

 بحي لبیال : اولاقف رووا هرهاظب ذخآ ( هينذ بع الإ ) هلوق ٠ ءا ءايبن لاک ةريثك اداسجأ لک أي ال بارتلا ناك ناو

 اذه تيثأ دقو. لج اضرأ بنذلا بو ىأ راولا ی انه « الإ د لاقف یزلا فا اخو : با را هلكأب الو بالا

 هلكأت ال ضرالا نأب حيرصتلا ىنزملا هب درفنا ام "درو . راولا ینعع « الإ م درت : اولاقف شفخ لاو ءارفلا ىنحملا

 « ىدالا نم قلخم یش لک لوآ هنأ یه « قلخ هنمد جرعالا ةءارر ىف هلوقر ٠ مامه اور نم هترکذ اک ادبآ

 قح ىف كاذو مدآ قح ىف اذه نآب امهیب عمج هلال « هسأر مدآ نم قلخ ام لوأ نأ » ناءاس ردح ةضراعي الو

 هدسج قلخ ال مدآ ىف حورلا خفن نابلس لوقب دارملا وأ « هيذب

 ”نمؤملا ةروس - ۰

 : "یسبملا فوأ بأ نب يرش لوقل « م ها وه لب : لاقيو «ر وسلا لثاوأ اتم اه زا : دماج لاق

 مادقتلا لبق ميماح الت البف "جاش حمألاو مهماح یک ذ

 . نت ولا ىنعي ةوعد هل سيل « :ناعالا :  ةاحّدلا ىلإ, دهاجم لاقو « نيعضاخ نيرخاد ؛ لضفتلا : لوألا

 ۸ :لجر لاقف ءرانلا ركَذي دايز ني ءالملا ناکو « نورطبت © نوح رم" ) . رانلا مهم "دقو" € نورجسي )
 مهسفنأ ىلع اوف رم نيذلا ىدابعاب )7 لوقي لجو رع هلاو ؟ سانلا طنفأ نأ ”ردقأ انأو : لاق ؟ سانلا طققت

 ل ةيدللاب ار نأ نو مصنکلو 4 راذلا ”بامأ م نيف رسم ا "ناو 1 لوقيو } فا هجر نم اوطتفت ال

 4 هاصع ن رانلاب ارذنُمو 1 هعاطأ نأ ةنجلاب ارشبم اد هلأ ا اعإو 6 لاا ”ىواسم

 ريثك ىلأ نب 'ىحي ىنثكد لاق ىعازوألا اند شب ریل لا ان دح هللا دبع نب ءلع ازم - ۰

 : صاملا ني ورع نب ا ديما ' تاق » لاق ريب لا نب نب ةورغ ع ین دح لاق *ییتلا میهاربا نب دمت ینئدح لاق

 "لبفا اد ةبعكلا ءانغب لصب ۵ هللا لور أنوي 4 لاق. م هللا لوسرب "نوکر شلل 7 منح ام ءرشأب ین ربخآ

 يرابا مت * ۸ ج۷۰ -- م



oolريسفتلا باتك <  

 رركب وبأ لبقأف « اديدش نخ تغ هقنع ىف بوت یو بلا لوسر بکنم خان طی ىبأ نب بقع
 تابام مكساج دقو « هلا یر لوقي نأ الجر نولتقتأ 2 لاقو e نا لوسر نع مفدو وبكم لخأف

 « بر نم
 اهزاجم مح : دماج لاتو ) هل . رذ ىبأ ريغل ةلمسبلا تاعقس ( ميحرلا نمحرلا هللا مس . نمؤملا ةروس ) هلوق

 : ىسبعلا فو بأ نب يرش لوقل مسا وه لپ لاقيو « روسلا لئاوأ زا

 مدقتلا لبق ميماح الت البف رجاش خرلاو مبماح ىلرك ذي »

 : هظفل و «نآرقلا زاجم » ىف ةديبع ىبال مالکلا اذهو «جلا لاقيو و ىراخبلا لاقو : رذ ىبأ ةءاود ىف عقوو

 .ليوأت مح ليوأت ىأ ليوأتلا هب دیر و زاجلا قاطی وهو« مسا وه لب مهضعب لاقو : روسلا لئاوأ زا اهزاجم مح
 فورملا هذه ىف فلتخا دقو . مح ىف هلثم لاقي ۱ ىف الثم لیق امبف .دحاو کلا ىف لكلا نا یا ءروسلا لئاوآ
 ىروُثلا قي رط نم ىربطلا جرخأ و . اب عضوم اذه سیل الوق نيثالث نم رثكا ىلع روسلا لئاوأ ىف ىلا ةمطقملا

 نع رخآ هجو نم متاح نأ نبا یورو . اب حتتفا اوف صو سااو محو مآ : لاق هاچ نع حی ىبأ نبا نع

 لاقيو م هلوق امأو . حصأ لرالا دانسالاو . عواعقم ءا اهريذو مو صو ق امك روسلا حلاو : لاق دهاج

 ديرب هلعل : نيتلا نبا لاقو . نآرقلا ءامسأ نم مسا مح : لاق ةداتق نع رمعم نع قازرلا دع هلص وف « مسا وه لب

 : تلق . نینکاساا ءاةتلال حتف ىسبع نوكي نأ لمت<و « ميه نم ةبن املا ملا و ءاحلا حتفب رم نب ىسيع ةءارق ىلع

 دوسلا اوف فورح عيمج ىف اندنع ةءارقلا نم باوصلا , ىريطلا لاقو . ىسيع ةءارق قفاوب .دشنأ ىذلا دهاشلاو

 لاق شايع نبا نع ةحلط ىنأ نب ىلع قبرط نم بودم نبا یورو ٠ تاروسم ءامسأ ال ءا فورح امال نوکسا
 ىف عقو روكذملا تيبلا هيلا بسن یفلا ىفوأ بأ نب عیرشو . هللا ءاسآ نم وهو « اهب هللا مآ مسق اههايشأ و ص
 خیرش لوقب اوجتحاو « مسا وه لب مهضعإ لاقو » ةديبع ىبأ ظفلو . أطخ وهو ىفوأ ىنأ نب عرش ىسباقلا ةءاور

 دنه ىلأ نب دواد قي رط نم هل « لمجلا باتک , ىفةبش نب رمع ةصقلا هذه یورو ٠ تيبلا ركذف « ىسبعلا فوأ فآ نبا
 « ءادوسلا ةمامعلا بحاص اولتقت ال: ىلع لاقف , ءادوس ةماعع لما موي هللا دبع نا ةددحلط ن دم ىلع ناك: لات

 نأ قمسإ نبا نع اضيأ کو . هلتقف محالتف عرلاب هل ىوهأف قوآ ىبأ نب يرش هیقلف ٠ هيبأب هرب هجرخأ امف
 یدمشلا بهك نب دا هلأ فتخ وبأ زکذو . ةحلط نب دهم لتق ىدلا وهو لاقو « ىعخنلا رتشالل روكذملا رعشلا
 وه : ینابزرلا لاق « رعشقم نب ماصع هلتق ىذلا نأ ىلع رثک لا نأ راكب نب ريبزلا ركذو « دم نب بمک لاقيو
 : هلوأو روكذملا تيبلا هل دشنأو . یبثلا

 سم نيملا ىرت اسف یذالا ليلق بد تايآب ماوق ثعشأو
 مفللو نیدسلل اعل رص رن هصرق بیج ځرلاب هل تکه

 هاکح ةع زخ ن دم یب نم لی ل هسا لاقيو ٤ ىسنعلا ةب واعم نب دادشإ رعشلا نإ لا و ۰ شیلا مح قركذي



 0۵0 4۸۱ ثيدحلا

 راعش ناک : لاق « ءابدآلا ةيدأم باتک د ى ىروبامينلا رفظلا نب نسحلا رکذو 0 راكمم نب هللأ لرع ليقو 0 ريبزلا

 ٠ رعشلا يرش دشناف « مح لاق ادحم يرش نمط اسلف « ىلع عم ىفوأ ىبأ نب جرش ناكو « مح لما موي ىلع باصأ
 ىأ «مح ىنركذي » هلوق یعم اذهف ( هقا یر لوقي نأ الجر نولتقتأ ) حرش هنمط امل د لاق لب لیقو : لاق
 ءارفلا لاو ٠ ساق ريغ لع ةديبع وا لاق ٠ مماوح ىلع عمج مح :( ةت ( . مح نم اهمال ةروكذملا بالا ةوالتب

 قسع مح ىف ىلاعت هلوق ىأ مح كرك ذأ هلوقب ةحلط نب دم دارم نأك لاقب . برعلا مالک نم حملا اذه سيل
 (لضفتلا لوطلا ) هلوق ٠ هلتق نع هل امفاد كلذ نوكيل هتبارقب هركذي هنأنك ةبالا ( ارجأ هيلع ملاسأ ال لق ١
 متاح ىبأ نيا یورو « مملع لضف وذ ىأ هموق ىلع لوط وذل هنإ لجرلل برعلا لوقت دازو ةديبع نأ لوق وه
 ةمركع قیرط نمو « یغلاو ةمسلا ىذ : لاق ) لوطلا ىذ 3 هلوق ىف سابع نبا نع ةحلط ىبأ نب ىلع قيرط نم

 یورو « ةديبع ینا لوق وه ( نيءضاخ نيرخاد ) هلوق . ءاممزلا ىذ : لاق ةداتق قيرط نمو « نثملا ىذ : لاق

 ىلا ةاجنلا ىلا دهاجم لاقو  هلوق ۰ نيرغاص ىأ ( نيرغاد ممج نولخديس ) هلوق ىف ىدسلا قيرط نم ىرطلا
 فای رفلا هلص و ( نئولا یعی ةوعد هل سيا ر هلو ۰ اذ دهاج نع حی ىبأ نبا قب رط نم اي رفلا هلصو ( ناء الا

 هلوق 1 هم دهوا نع اضرآ یایرفاا هلصو ( رانلا م دقوت نو رجس ) هلوق ۰ ناوالا ظفلب دهاج نع اضرآ

 ركذي دايز نب ءالعلا ناکو ) هلوق ٠ نورشأيو نورظبب ظفلب دهاجم نع یایرفلا هلصو ( نورطبت نوحرمم )
 () هلو . هما ىلع فأ مل ( لجد لاقف ) هلوق ۰ ا ميفوخي ىأ رانلا سانلا ركذب ىأ فاكلا ديدشتب وه ( رانلا
 ىدابع اب لق إل ىرخألا ةيآلا ىلا ةراشإلا ةيآلا هذه ركذب دارأو «نونلا دیدشتب ( طنقت ) ماءةتسالل ماللا رسكب
 4 راذلا باععآ مث نيفرسملا نا ۱ هلرق عم هتمحر نم طونقلا نع ماه 14 أوطنقت ال مفت ىلع اوفرسآ نیذلا

 یرصپا دايز نب ءالعلا وده اذه . *ءالملاو . توم ا لبق ةب وا ىلا ةردابلاو فارسالا نع عوجرلا fe ءاعدتسا

 ركذ مث . نيمسقو عبرأ ةئس ام دق تامو , عضوملا اذه ىف الاركذ ىراخبلا ىف هل سيل و « ثيدحلا ليلق دهاز ىعبات

 ىف ةحرش مدقت دقو « نركرأملا هعاص ام دشأب قربغأ صاعلا نب ورمع نو هللا دما تلق » ريبزلا نب ةورع ثيدح

 ةب وبنلا ةريسلا لئاوأ

 ةدحسلا مح ةروس ١:

 لاهملا لاقو . انيطعأ ( نيمئاط اینا : اتاق ٠) ايطعأ : 14 ًاهركوأ اعوط اینا ل سابع نا نع سواط لاقو

 الو ذثموب مهنيب "باسن الف ) لاق « ىلع "فاتت ءايشأ نارقلا ىف دجأ ىنإ : سابع نال لجر لاق لاق دیمس نع

 © نيك رشم انک ام انبر - ثیدح هللا نومكي الو ) « € نول.استير ضمب ىلع مهضعب لبفأو ) 24 ن ا

 مث « ضرألا قاخ لبق ءامسلا ین رك ذف اهاحد - هلوق ىلإ  اهانب ءامسلا مأ ) لاقو  ةبالا هذه فا ومتك دقف

 لبق ضرألا اخ هذه ىف رك ذف < نيمئاط - ىلإ - نیّمرب ىف ضرألا اخ ىذلاب نورفكحتل کا أ ) لاق

 الف ) لاقف « ىضم مث ناک هناکسف 6 اريصب اميمس  ايكح ؟زيزع -اهحر اروفغ هللا ناکو ر) ىلاعت لاقو « ءامسلا



 ريسفتلا باتک "6 ۵۵

 هللا ءاش نم الإ ضرألا ىف نمو تاوایسلا ىف نم عصف روصلا ىف خفني' 2۰ ل وألا ةخفنلا ىف ( مهنيب باسنأ

 هلوق امأو «(نولءاستي ضعب لَك مهضعب لب ةرخ الا ةخفنلا ىف مث . نولءاستي الو كلذ دنع مهنيب باسن الف

 لوقن اولامت : نوكريثملا لاقو ٠ مهب ونذ صالخإلا لهأل "فنی هللا ناف لا نومتکسی الو  نيكرشم انك ام)

 ةدنعو ؛ ائيدح تکبال هللا نأ فرع كلاذ "دن . مممدیآ ؛قطنتف مههاوفآ ىلع ف « نيكرشم نکن ل

 نیموب ىف نشا وف ءایسلا لإ یوتسا « ءایسلا ٌقاخ مث نیموب ىف ضرالا قاخو۰ ةنالا (اورفک نيذلا هو

 نيموي ىف امهميب امو ماكألاو لاجلاو لابا قلخو 'ىعرلاو ءاملا اممم .جرخآ نأ اه وحدو © ضرألا اعد 6 نیرخآ

 « مايأ ةمبرأ ىف "یش نم امف امو ضرالا تاء( نيموب ىف ضرألا قاخ) هلرقو (اهاحد ) هلوف كل ذف نی رخآ

 ناف « تاذک "لزب مل ىأ « هلوق كلذو « كلذ همان یم < ًارونغ للا ناکو ) « نیموب ىف تاوایسلا_تالخ و

 : هللا دبع وبآ لاق « للا دنع نم الك ناف « نآرقلا كيلع "ناتنم الف . دارآ ىذلا هب باصآ الإ ايش د 21 هللا

 اذهم لاهملا نع | ىبأ ن دیز نع ورم نب هللا 206 اح ریدع ْن فس و هبنآ دح

 تاس ۰ هب صآ ام : اهسآ ءامسلكى ٠ اهقازرأ : اهن اوقآ « بوسحم : (نون# ريغ رج مه ) دهاجم لاقو

 هريغ لافو .تعفترا : ترو « تابنلاب :تكرتها . تولا دبع ةكسالملا مرماع لكرنتت ءان رفا مل انضيقو « موئاشم

 مانيدبف .ءاوس اهّركلق : نیا ءاوَس . اذهب قوقحم انأ « ملعب ىأ : ىل اذه نآوقيل . علطت نيح اهماك أ نم

 داشرالا وه ىذلا یدهلاو «ليبسلا هانیه هلوقکو « ( نيدجتلا هانيدهو ر وةك رشلاو ريخلا ىلع مانالد

 : اهماكأ نم ٠ نوفگی : نوعژوب ٠ ( هدفا مادبف هللا ىده نيذلا كئاوأ را ارق كلذ نم « هاندعسآ ةلزنع

 دحاو ةيزرمو ةيثرم ٠ هنع داح « هنع صاح : صوت نم ٠ ببرقلا : مت "یو . کا ف یک لن

 دنع ربصلا : ( ئسحأ ىه ىتلاب عفدار) سابع نبا لاقو ٠ ديعولا 6 مشاه ولعا إل : دهاجم لاقو ۰ ءارتما ىأ

 14 مج "یلو هناك إل ماردع مهل عضَحو هللا معصع هوامف اذاف ؛ ةءاسإلا دنع وفملاو بضقل

 نع سواط لاقو ) هلوق .رذ ىبأ ريغل ةلمسبلا تطقس ( محرلا نهرلا هللا م. ةدجسلا مح ةروس ) هلو

 طرش ىلع دانساب متاح ىلأ نباو ىربطلا هلصو ( انيظعأ ( نیعئاط انيأ اتلاف اهرك وأ اعوط ايقنا إل سابع نبا
 لاقو ٠ انيطعأ اتلاق 14 انيتأ اتاق إل لوق یو ايطعأ لاق ( ابتثا إل هلوق ىف ىربطاا ظفل و « ةحصلا ىف ىراخبلا
 ةنالا ليادب < دوجوال لاعفن الا ىم ءىجلا رهو نابتالا نم وه امتاو « ىطعأ ىع انه ىنأ سيل : ضایع
 سابع نبا نع كلذ یورو . انبجأ اتلاف « هاربظأو اکیف تقاخ اع اًديج هانعم نأ نورسفملا هرسف اذهبو ٠ اهسفن
 جارخاب اترمأ ال امهنأ ىنمملا بیرقت ىلع جرخم هنكل و « فنصملا هركذ ام وحن ريبج نب ديعس نع ىور دقو لاق



 ۵۷ ةدجسلا مح ةروص

 امب ءىجنا نع ءاطعالاب ربسف « ءاطعإلاك ناك كلذ ىلا اتباجأو كلذ ريغو تامنو رهثو رقو سمش نم امپف ام

 نبا نع ید امل هلاکو , ساع نبا نع هراكذنإل مع ىأف ةياورلا هب تقبلو ابجوم ناك اذاف : تاق . هاتعدوأ

 ىف هل نركي نأ عئاملا اف ء بيجي اذهو « رخالا ینعلاب هرسف هنأ هنع تبث نأ ین ءىجلا نعم هرسف هنأ سابع
 لجو زع هللا لاق : لاق امهثء هللا ىضر سابع نبا نع دهاجم ىورط نم یربطلا ىور دقو « رک أ لب نالوق ءىثلا

 . نيعئاط انيتأ اتلاق « كرام ىجرخأو كراهنأ ققش ضدالل لاقو « موجنلاو رمةلاو سما ىىاطأ تارامسلل

 امت تآارقلاب معلا لهأ حرص دقو : تاق . كلذ ىلع اهرسفف دلاب انبتآ اهآرق سابع نبا لعل : نیثلا نبا لاقو

 نآرقلا نم یآ ین هل عفو یداخبلا نإ ليق : هیلامآ ىف ليهسلا لاقو «ریبچ نب ديعسو دهام هابحاص أرق امو , هتءارآ

 دقو : لاق « نالفإ ةعاطلا یطعی نالف لاقي اك ةعاطلا ايطعأ هجو . هتغلب ةءارق ىف الژو ام اذه ناك ناف « مو
 یبتنا یرخالا ىف زاج امهادح ىف زاج اذاو . ةعاطلا دض ةنتفلاو « رصقلاو داب « اهوتأل ةنتفلا اولس مث » ءىرق

 ادحاو الوعفم فوذحما نوكي اذه ىلعف . یرشغعزلا مزج هب و « ةقفاوملا ىنعم دم اب انيتآ نأ نیرسفلا ضعب زوجو

 ايطعأ : ريدقتلاو نالوعفم فذح دق نوكي لوألا ىلغو . انقفاوت انااف « ىرخالا اکند لكقفاوتل : ردقتلاو

 ( اتلاق ) هلوق . نآرقلا نامجرت نع احرص هتوبثا حجرأ وهو .ةعاطلا هانيطعأ انلاف اکسفنآ نم ةعاطلا اکرمآ نم

 ةلفغ یهو . ادهاش كلذل ركذ مث . اضرأ نیضرالاو ءامس تارامسلا لمج نيةروك ذلا نيئةرفلا دارأ ةيطع نبأ لاق

 لک ددعت ىلا رظنل اب عمجلاب ربع نيمئاط هلوق معن ء درفم ضرأ ظفلو درفم ءامس ظفل الا كلذ لبق مدقتي مل هناف « هنم

 ىل مهتيأد ) لثم وهو « منع رابخإلا ىف ءالقملا ةلماعم اولموع مهتوكل ءالقعلا نم ركذملا عمج ظفلب ريعو « امهم

 . ثيدحلا اذه ىوس یراخبلا ف هل سیل و ؛ قوكلا مالوم ىدسالا ورع نبا وه (لااا لاقر) هلوق . (نيدجاس

 داسناو نيعم نبا هقثو ٠ شععالا ةقبط نم قودص وهو « ءايبنألا ثيداحأ نم يهار] ةصق ىف مدقت او

 دمر فنصلا هلصو دق قيلعتلا اذهو « ةمدقلا ىف هتنیب اک احدق هيف بجو ال سال ةرعش هكرتو < مديغو لجعلاو

 اذکو هتیاور ىف لیضالا هب حرصو « ديبج نبأ وه ( ديعس نع ) هلوق . هركذأس اک كيدحلا قا. ہہ نم هغارف

 ةقرازالا سار كلذ دعب راص ىذلا قرزالا نب عفان وه لجرلا اذه ناک ( سابع نبال لجر لاق ) لوق . ىنسنلا

 هجرخأ ام اح رص هنع هلا وس عقو ان ةلج نمو « هضراعيو هلأسيو ةکع سابع نبا سلا ناكو جراوخلا نم

 هلوق نع سابع نبا قرزالا نب عفان لأم » لاق ةمركع نع دنه ىنأ نب دوأد قیرط نم « كردتسملا د ىف احلا

 أو.رقا ماهو  نولءاستي ضعب ىلع موضعإ ليفأو  هوفو ( اسمه الا عمست الو  نوقطني ال موب اذه ريو لات

 نم قاربطلا یورو . بايلا ثيدح ین امتع لوئسلا صصقلا ىدحإ یهو . بسح ةصقلا هذه ثيدحلا( هيب ادكح

 رك وع ن ةدجتو قرزالا ن عفان مدق د لاق محاز٠ نب كادضلا ثيدح
 م اذاف < کم جراوخا سوءر نم رفت ىف

 نع هلأسف « كلاسال كتيتأ : قرزألا نب عفان هل لاقف . هن ولأي امایق سانلاو مزمز نم ابیرق ادعاق سابع ناب

 نب عفان نا و هظفل و ةصقلا ضعب هجولا اذه نم ىربطلا جرخأو . نيتقرو ىف ابقاس « ریسفتلا نم ةريثک ءایشآ

 : لاقف € نيكرشم انك ام انیر هللا و هلوقو ( اثيدح هللا ن ومتكي ال وو هللا لوق : لاقف سابع نبا ىأ قرزألا

 عج اذإ ىلاعت هللا نأ م ريخأف ؟ نآرقلا هباشتم هيلع قلأف سابع نبا نا مف تلقف كب ادعا دنءنم تق كيسجأ ىلا

 « نيكرشم انك ام انبر هللاو : نولرقیف مهلأسيف « هدحو نم الإ لبقي ال هللا نإ : نوکرشلا لاق ةمايقلا موب سانلا
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 مہا ةنأ رهاظلاف ؛بابلا'ثيدح ىف دزو ام ىدحإ ةصقلا هذهو ىبتا « مبحداوج قطنتسيو مههاوفأ ىلع مخيف لاق

 داز . امفادت اهرهاوظ نيب نال « برطضتو لكشت ىأ ( ىلع فلت# ءايشأ نآرقلا ىف دجأ ینا ) هلوق . هيف

 . سيل : لاق ؟ نآرفلا ف كشأ « وه ام : سابع نبا لاقف ذ هدنسب لاه لا نع لجر نع روعم نع هتياور ىف قازرلا دبع

 ]اولا مق و ام لصاحو . لوقي هللا عمسأ : لاق « كلذ نم كيلع فلتخا ام تاه : لاقف « فالتخا هنكلو كشب

 هژاشفاو مهاح نيكرشملا ناك ىناثلا « اهتايثإو ةمايقلا موي ةلئاسملا ین لوالا : عضاوم ةعبرأ بايلا ثيدح ىف

 ةمزال ةغصلا نأ عم ىضاملا ىلع لادلا « ناك» فرحي ناينإلا عبارلا « مدقت امهيأ ضرالا و تاوایساا قلخ كلاثلا
 م ىناثلا نعو « كلذ دعب ايف اهتابثإو ةيفاثلا ةخفنلا لبق اف ةلئاسملا نن نأ لوألا نع شابع نبا باوج لصاحو

 قا مث ةوحدم ريغ نيموي ف ضرآلا قلخ أدب ةنأ كلاثلا نعو « مهحراوجو مهيديأ قطنتف ميتنسلاب نوهت

 « ضرأللا مايأ ةعبرأ كلتف نيموب ىف اهريغو ىساورلا ابف لمجو كلذ دعب ضرالا احد مث نيموب ىف اهاوسف ءامسلا

 ام امأو « دمتعملا وه ( اهاحد كلذ دعب ضرآلاو) هل وق نيب و ةيآلا هذه ىف ىلامتهلوق نيب شابع نبا هب عمج ىذلا اذهق

 فو دجألا موب ىف ضرألا هللا قاخ » لاق هعفر سابع نبا نع ةمركع نع ديعس ىنأ قبرظ نم قازرلا دبع هجرخأ

 ىلا یوتسا مث « ءامبرالا مويو .اثالثلا موي اهتوق ضرأ لك ىف ردقو رابنالا ققشو لابجلا قاخو نينئالا موي
 فيعض وبف ٠ ثيدحلا ةممجلا مويو سینا موب ىف لاق < اهمآ ءامس لكى ) هلوق ىلا ةيألا التو ناعد یهو ءامسلا
 دارلا لب ؛ عاطقنالا مزلت.ت ال اهنكل ىضادلل تناك ناو « ناك » نأب عبارلا نعو  لاقبلا وهو ديعس نأ فعضل

 زاوجلاو ةبسانحلاو قعصلاب مهلغاشت دنع ةلءاسملا ىن نأ رخآ ریست هيف ءاج دقف لوالا اماف « كلذك لزب مل هنأ

 نع ةحلط ىب أ ن ىلع قيرط نمو « ىربطلا هجرخأ ىدسلا نع لوقنم اذهو « كلذ ادع اف اتايئثإ و طارصلا ىلع

 لع ةلئاسملا قن دوعسم تا لوأت دقو « ةيئاثلا ةخفنلا دعب اهتابثإو ىلوالا ةخفنلا دنع 2ءاسلا نن نأ سابع نبا
 : لاقف دوءسم نبا تينأ » لاق ناذاز قيرط نه ىرطلا جرخأف « وهعأ ضعل نم میضعب بلط وهو رخآ ینعم

 ذمو ةأرملا دوتف لاق.« تأيلف هلبق قدح هل ناک نف < نالف نبا نالف اذه نإ :y1 ىدانيف ةمايقلا موب ديعلا ديب ذوب

 نمو . « نولءاستيالو ذمو مهن باسن! الف ‹ ابجوز وأ اهيخأ وأ ابا وأ اهيبأ لع قح اهل تبثي نأ

 مدقت دقف ىناثلا امأ و ۰ محرب "تعالو هب نولءاش الو ایش بسناب ذئموب دحأ لأسي ال و لاق .ىرخأ قب رط

 (نيكر شم انک ام انبر هللاو ل هلوق یهو سابع نبا اهركذ ىلا یرخالا ةبالاو « ىربطلا دنع رخآ هجو نم هطسب

 تنمأ براي : لوقةيف كلاثلا قلب 9 و همف و ثب دح ءانثأ ىف لسم هج رخأ ةو ره یآ شب دح نم هدب وي ام درو دّقف

 دبشإ ىذلا نم هسفن ىف رکفیف « كيلع ادهاش ثعبن نآلا : لوقيف « عاطتسا ام ینببو كلوسربو كباتكبو كب

 « داريإ الف واولا ینعع « مث » نأ اهتم اضیآ ةوجأب بيجأف كلاثلا اما و . « هحراوج قطنتو هيف ىلع مخيف ؟ ىلع

 ام توافتل مث نك. ایاب ىلع ليقو « ةالا « اونمآ نيذلا نم ناك مث ) هلوقک ۵ ب خلا ال ربخلا بیترت دارملا ليقو
 هنأ همالك لمتحف هنع سابع نا باوجو عبارلا امأو . ردق یعع قاخ لبقو « نامزلا ىف یخارتال ال نیما نيب

 ال كلذك نالازب الف ناتفصلا امأو  یضقنا قلعتلا نال تضم ةيمسقلا هذهو « احر اروفغ هسقن ىم أ دارا

 لمتح و : لاق . یتامرکلا هلاق « هدارم عق و لابقتسالا وأ لاحلا ىف ةحرلا وأ ةرفغلا دارآ اذإ ىلاعت هنال ناعطقني

 ینعم نأ رخآلاو « اهل ةياهن ال ةفصلاو تهتناو تناك ىتلا ىه ةيمسآلا نأ امهدحأ نیباوجب باجأ سابع نبا نوكي نأ
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 اذه : لاقي نأک امهعفر ىلع بارجلاو نیکلسء ىلع لا وساا لمح نأ لمتح و . كإذك لازال هناف ماردلا « ناک»
 لاحلا ىف سيل ةنأبو , محد وأ هل رفغي نم كانه نكي مل هنأ عم اجحر !روفغ ناك یضالا نامزلا ىف هنأب رمشم ظفللا

 ینعم یلع.آ ناك نأب یا نعو ۰ هب ىمسي یضالا ىف ناك هنأب لوألا نع بارجلاو . ناك ظفل هب رعشي امل كلذك

 عقو دقو « ىبنال مزجلاب ( فلتخم الف ) هلوق . اعطقنم وأ امد ايضام اهزيخ توبثل ناك : ةاحنلا لاق دقو « ماردلا
 كيلف ىف قب له : سابع نا هل لاقف لاق » هرخآ فو ورع نب لاهملا نع فرطم قيرط نم متاح ىبأ نبا ةياور ىف
 ءابسلاو » قايسلا ىف عقو : (هيبنت ) ٠ « هبجو نويلعت ال نكل و « ءیش هيف لزن الإ ءیش نآرقلا نم سيل هنإ ؟ءیش
 امو ءایسلاو ) رذ ىبأ ةياود نم لصآلا ىف یذلاو « حارشلا ضعب معز اذك ( اهانب ءامسلا ماد ةوالتلاو « اهانب

 ءاسا مأ اہف یتا ةبآلا دارملا نأ ىلع لدب « اهاحد هلوق ىلا » كلذ دعب هلوق نكل « ةوالتلا قفو ىلع وهو € اهانب

 « ىدع نب ايركز وخآ وهو « رصم لبز' وكلا یمیتلا قيدز یآ نا ىأ ( یدع نب فسو هينا دح) هلو ( اهانب

 یهو « نع » ةدايزب « فسوب نغ هينثدح » ىسباقلا ةياور ىف مقو دقو . ثددحلا اذه الإ یراخبلا ىف هلسيلو

 تيثو « یر رفلا نع قاج رجلا نع می ىبأ ةياور نم اذکو , نسل ةباور نم « لا هینادحو » هلوق ظقسو . طلغ

 نب دمع قيرط نم ثيدحلا جرخأ نأ دعب « ةغاصملا » ىف ىناقربلا ركذ نكل . یر رفلا نع ةاورلا روج دنع كلذ
 یاتسدرالا ميهارب] نب دم یل لاتو » لاق هماهتب هقاسف « یدع نإ فسوب یاس وبأ انلدح د یجنشوبلا مهار
 : یتاقرلا لاق ءىدع ني فسوب انندح ميهاربإ نب دمت هینثدح د اهشماه ىف یراخبلا باتک نم ةخسن تدهاش : لات
 فسويل ىراخبلا ج رخ ملو : لاق . ميهارب] نب دع همسأ ناف ىجنشوبلا نم هعمس نم عينص نم اذه ن وكي نأ لمتح و

 هبلترت نع دانسالا قايس ىراخبلا ةر اغم قو « هاوس ادنسم اثردج ةسنأ ىنأ نب دیزل الو ورع ن هللا دييعل الو

 اذهب هحيح ىف ةعزخ نبا حرص دقو « لوصوملا ةروص ةتروص تداص ناو هطرش ىلع سيل هنأ ىلإ ةراشإ دورعملا
 اذإ اهياع حاطصاا ةغيضلا هذه ريغإ نم ىلع جرخ و هحيح طرش ىلع سیل ةيفيكلا هذج هدروام نأو حالطصالا

 « همم اک هلةنف ادنسم ارخآو السم الوأ همم ىراخبلا نأ حارشلا ضمب معزف . ةيفيكلا هذه ىلع اًميش هنم ج رخآ

 نا لاهلا نع قیرط نم فرطم ةياور نم ىرطلا ابجرخأ یرخآ اقیرط ثيدحال تدجو دقو . ادج ديعإ اذهو
 محل دهاجم لاو ) هو . اذلاث وأ ةسينا ىبأ نب دیز وأ ةرطم نوکی نأ لمتحي مما رمعم خبشف « هماتب ورع
 ىربطلا یورو « هب دهاجم قيرط نم ىنايرفلا هلصو دقو « ىنسالا ةءاور نم اذه طقس ( بوس : نون# ريغ رجأ
 دماجم لوق ىنعع رهو ء« ضوقنم ريغ : لاق ) نونع ريغ ) هلوق ىف سابع نبا نع ةحلط ىنأ نب ىلع قيرط نم

 رمعم نع قازرلا دبع هجرخأ ( اهفازرأ اهناوفأ ) هلو ۰ یش هنم صقنی الف ىصحيف بسع هنأ دارلا و بوس

 ظفلب دهاجم قیرط نم یایرفلا هلضو « اهرامثو اماودو اهراهنآو املابج ةداتق لاقو لاق » ظفلب نسحلا نع

 لک ىف ) هلوق . قازرالا یهو توق اهدحاو اهتاوقأ : ةديبع وبأ لاقو . رطلا نم : لاق « اهتاوفأ ابف ردقو د
 . كلذ ريغو تا رینلاو موجرلا قلخ نم ىأ « هدارآو هب سآ ام د ظفلب یاب رفلا هلصو ( هب سآ مب امرأ ءا

 :ارصرص احر » ةداتق نع رمعم نع قازرلادبع لاقو ؛ هب دهاجم قيرط نم ىنايرفلا هلصو ( ےثاشم تاسحن ) هلوق

 ىأ سو تاوذ : تاسع , ةفصاعلا توصلا ةديدشلا یه رصرصلا : ةدديع وبأ لاقو « تاموشم :تاسحت . ةدراب

 دنعو « ةفئاطو نسالاو رذ ىبأ ةاود ىف !ذك ( توملا دنع ا مهلع لزتتت ءائرق مه انضيقو ) هلو . مئاشم
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 « ةياوصو مالكلا هجو وه اذهو « تولا دنع ةكسئالملا مهلع لزنتت مم مان رق ءانرق محل انضيقو » ليصأل
 « نيطايش لاق ءانرق محل انضيقو » ظفلب دهاي قيرط نم یابرفلا ج رخآ دقو . انضيقل ًاريسفت مهيلع لزنتت سیل و

 « هيعضوم ىف اقزام ىربطلا هجرخآ كلذکو «تولا دنع لاق اونزحت الو اوفاختال نأ هکئاللا مهيلع لزئنت هلوق قو

 : لاق سابع نا نع ةحلط ىبأ نب ىلع قيرط نمو ؛ توملا دنع کالا مهیلع لزتشت : لاق ىدسلا قيرط نمو

 ةرخالا لاوخنأ لوأ توملا ةلاح ناف نيليوأتلا نيب عملا لمتح و : تلق . ةرخالا ىف كلذو ك ئاللا ماع لزنتت
 تزتها ) هر . ايندلا ىف مهقرصت لاح ىف مهيلع لزنتت دارملا سیل هنأ نيلي وأتلا نم لصاحلاو « تيملا قح ىف
 « تعفترا ه هلوق ىلا امهريغ ةءاور فو « ىنسنلاو رذ ىبأل اذك ( علطت نيح ابماك أ نم تعفترا تبرو ؛ تابنلاب
 هلوق . « تينت نأ لبق » دازو « تعفترا » هلوق ىلا دهاجم قيرط نم یابرفلا هلصو دقو « باوصلا وه اذهو
 هظفل نكلو اذ دهاجم نع حيجي ىف أ نبا قيرط نم ىربطلا هلصو ( اذهبي قوقحم انآ یلعب یا یل اذه نلوقيل )

 « فونحف طرشلا باوج امأو« مسقلاا باوج نا وقیا ىف ماللاو « هبشالا وهو ماللا ىلع ميلا میدقتب « ىلمعإ ه
 نرأ لمتحو ؛ رعشلا ىف هزارج ىف فاتخ ذاش كلذ نال هنم ةفرذم ءافلاو طرشلا باوج ماللا لاق نم دعبأو
 ريغل «هريغ لاقو و طقس ( ءاوس اهردق نيلئاسلل ءاوس هديغ لاقو) هلق ۰ ىنع لوز, ال ىأ « یل اذه » هلوق نوكي
 لاقو , ردصملا ىلع اهصن : نيلئاسال هاوس هلوق ىف لاقو « ةديبع ىبأ لوق ینعم هناف « هبشأ وهو نسالاو رذ نآ
 یمن ىلع وأ ردصلا ىلع بصنلاف  رطاب بوقمپ و ععفرلاب رفعج وأو بصنلاب ءاوس روهمجلا أرق : ىربطلا
 ريخلا ىلع مانلاد مانيدبف ) هلوق . ةعبرآلا وأ مای لا تعن لمف ضفخ نمو « عطقلا ىلعف عفر نمو « تاوقآلا
 نمو « ءاندعسأ ةلزتع داشرالا وه ىذلا ىدهلاو ( ليبسلا هانیدم ) هلوقکو (نيدجالا هانیدمو ) هلوةك رشلاو
 ةلمبملا داصلاب «هاندعصأ د امهريذلو ليصآلاو رذ ىبأل اذك . (هدتفا مادهف هللا یدم نيذلا كئل وآ هلوق كلذ
 دعسلا نم ناك نیسلاب ناكاذا هنال : ةلمبملا نيسل اب هاندعسأ نم هاندشرأ ريسفت ىلا برقآ داصا اب وه : ىليمسلا لاق
 جرخ داصا اب مان دعصأ تلق اذاف . ريسفتلا اذه نم ديعإ ليلا هت دھو قيرطلا ىلا لجرلا تدشرأو , ةداعسلاو

 . راس اذإ ضرألا ىف دمصأ كلذدكو « قرطلا یهو « تادعصلا ىلع دوءقأاو مايا » هلوق ىف تادعصلا ىنعم ىلا ظفللا
 . ىنا ركمب سيلف تادعصلا ثيدح ىلإ ان افتلا داصلاب هتخسن ىف اکو اذه دصق ىراخبلا ناك ناف « دصق ىلع اف
 هلوق ىف لاق « نآرقلا ناعم » نم لوقنم وهو « هنع ةاورلا شک أ دنع عقو اك نيسلاب وه اء] ىراخبلا دنع یذلاو
 قاس مث ( نيدجنلا هانيدهو ) هلوقك رشلا بهذمو ريخلا بهذم ىلع مهانللد لاقي ( ماني دبف دوم امأو ل ىلاعت
 : لاق 34 ليبسلا هایده انا 2 هلوق كلذكو : لاق , رشلاو ريخلا : لاق 4 نيدجنلا هاتیدهو / هلو ىف ىلع نع

 < هدنقا مادهف هللا یدم نيذلا كتل وأ إل كلذ نم هاندعسأ كلوق هلثمو « داشرالا وهو رخآ هجو ىلع ىدملاو
 وهو ؛ نوءفد ىأ : € نوعزوي مهف ) هلوق ىف ةديبع وبأ لاق ( نوفکی نوعزوب ) هلق . نآرقلا نم ريثك ىف
 : ىلع مالرآ در ةعزو مولع : لاق 34 نوعزو مف ر هلوت یف یدسلا قیرط نه یربطاا جرخا و . تعزو نم

 وه اهدحاو : ىليصألا داز کلا ىه هريغلو « رذ ىنآل اذک ( ملا ی رفک رشق : امماكأ نم ) هلوق . ما رخآ
 ةكو کو هيف تناک ام وهو ةكاهدحاو اهتيعوأ ىأ : )ماا نم إل هلوق ىف ةديبع وبأ لاقو . هظفلب ءارفلا لوف
 مزج هبو ةديبع ی مالك لدي هیلعو صيمنلا کک ةمومضم کلا باک: (هيبنت ) ٠ ةكأو ماکا عمجاو ؛ دحاو



 ۵٦١ 4۸۱۱ ثيدحلا

 لاقيو : هريغ لاقو ( هلو ٠ صيمقلا ۶ نود هم كرف هل املعاف تبث ناف فاكلا سكب فادكلا ف عقوو « بغارلا

 ءافلا حتفو فاكلا مضي یرفکلاو « هدحو ل «a تملا ار ر : انه تا ( ىرفكر روفاک : اضرأ جرخ اذإ مال
 ءىش لك ءاعوو : | ۳ « هریغو ىم الا لاق ىلعألا ءرشقو عاطلا ءاعو وهو ؛ روصقم ةلقثم ءارلاو اسرآ اممضيو
 : م “لو ) هلوق . علطلا هنأ ليلخلا نعو « هيف ام : علطلا یرفکاا نيراك الا لوق : ىناطخلا لاقو . هروناک

 هر ىف ل « همالک اذهو ةديرع وبأ ىن لا نيا وه رمعمو « هرکذف رمعم لاقو : سالا دنعو « شکالا اذک (ببرقلا

 نم انلام ) هلوق ىف ةديبع وبأ لاق ( هنع داح هنع صاح صع نم ) هوق . بيرق لو : لاق « مہ ىلو هنأك 3

 ةب مو ةع ) هلو لدعم نم ىأ )صع نم 3 رخآ عضوم ىف لاقو . داحو لدع ىأ هنع صاح لاقي 14 صبح

 نسلا أرقو ۰ سىكلاب روما ةءارقو < اضيأ ةديبع نا لرق وه « ءارتما یآ اش و ملا سكب ىأ (دحاو

 دبع هلصو دقو « ديعو وه لیصالا ةباور ىف ( ديع ولا € منش اما اعا ال دهاجم لاقو ) لوق ٠ مضلاب یرهبل

 دبع هجرخأو . ديعو اذه : لاق (متلشام اولعا هل وق ات حب فأ نا نع نايفس قيرط نم ديمح نر

 لاقو ) ِهْلوَق . دعوت وه امنإو « رفكسلا لمع می مل: ةديبع نا ناف و ده اهم نع نيرخآ نيبجو نم قازرلا

 عضخو هللا مبمصع كلذ اولعف اذاف « ةءاسالا دنع وذعلاو بضغلا دنع ريصلا (نسحأ یه ىنلاب عقدا إل سابع نبا

 نم ىربطلا هلصو دقو «نیفابلل تبث و هدحو رذ ىبأ ةءاور نم « مح ىلو هنأكو طس ( می لو کم وع م ۹

 « حلا ةءاسالا دنع وفعلاو « بضغلا دنع ريصلاب نیسنمژاا هللا ىمأ : لاق سابع نبا نع ةحلط ىنأ ن نب ىلع قيرط

 مالسلا : ( نحآ یه ىتلاب عفدا ) دهاجم ند ىرزجلا مرکلا ديع قب رطنهو

 ۳ رک راصبآ الو کم جياع د دبش نأ نورتتس مت متنک امو )ل بیس ١-

 € نولتمت ام رک 5 لا نأ متنی نکلو

 نع دهاجم نع روصنم نع مماقلا نب حور نع مدر نب 2 انك دم ی "تاسلا شم سس ۹

 نو شی رق نم .نالجر ناك« ةبالا ٠ ae le) د مشب نأ نورتت 1 متنک امور دوعسم نا نع » رمعم أ

 مسب نا "نأ لور ضعيل مف لاقف « تيب ق - 5 رق نم 0 ناخو فيقث نم نالجر وأ - فیفث نم اذ

 متنکا امو تل ناف « هلك عمسی دل هضعب عسا ناك ن ئل : مهضعب لاقو « هضعب ممسإ : مهضعب لاق ؟ انایدح

 6 ةبالا (کراصبآ الو کس fle دیشب نأ نورتتست

 [۷۱۲۱ < 4۸۱۷ : ىف هافرط-- 4۸۱۱ ثيدحلا]

 ىف فلتغا : ىربطلا لاق ( ةبالا < مراصبأ الو کمعس كيلع دیشب نأ نورتتسن متتكامو و هلوق باب ) هلۆق

 نءو « نوقتت : لاق دهاجم قيرط نمو « نوفختست : لاق ىدسلا قيرط نم جرخأ مث « نورتتست » هلوق ىنعم
 ىأ (نورتتست منم دوعسم نا نع ) هلوق ٠ ملا کیلع دبشي نأ نونظت مث دك ام : لاق ةداتق نع ةيعش قبرط

 نالجر وأ فيقث نم امل نتخو شيرق نم نالجر ناك) هلق ۰ € نورتتس مت منك امو ) ىلاعت هلوق ريسفت ىف لاق

 یرابا متن 6 ج ۷ --



 ريسغتلا پاتک - ٩ ٥
 دقو « ةر نب هللا دبع وهو دومسم نا نع هيوأر رمغم نأ نم كدا اذه ( شيرق نم ام نتخو فيقث نم
 جرخاو . كشپ مو , نايشرت هانتخو ىقث ١ ظفاب دوعسم نا نع ةعيبر نب بهو قيرط نم قازرلا ديع در
 . لاق دوعسم نبا نع ديزي نب نمحرلا دبع قإرط نم یذمرتل هجرخآ و « ارظفا قسي لو هذه بهو قیرط نم سم
 . دحأ « ىفقثلا ديعس نب ىنغلا دبع ريسفت » قبرط نم « تامیلا ء ىف لاوکشب نبا ركذو « مهبسني مو « رفن ةثالث د
 ِ رخالاو قارش نبسنخألا نايهةثلاو یرهزلا ثرغب دبع نب دوسالا یشرقلا : لاق ساع نآ نع هدان-اب ءافعضلا
 ( ماوجتو مرس حمس ال انأ نوبسحي مآ ) ىلاعت هلوق ريسفت ىف لاق هتدجوف روكذملا ريسفتلا تمجارو « مسي مل
 نب دوسالا وهو شررق نم رخالاو قب رش نب سنخ الا وه و فق نم ایه نوح ةيعكلا دنع نالچر سلج : لاق

 ليلاي ديد نقثلا نأ یوغبلا هعبت و ىلعثلا رکذو . ىنخ الام اذه ىلع اذه ليزنت فو . ثيدحلا رک ذف , ثوغي دبع

 نأ هريسفت ىف ىميتلا دمع نب ليعامسا ركذو . فلخ نب ةيمأ انبا ةعيبرو ناوفض نایشرفلاو ريمع نب ور# نبأ

 ملءأ هقلق « ورمع انبا بيبحو ةعيبر نايفقثلاو ةيمأ نب ناوفص یثرقآ
 4 نب رسماحلا نم متحبصأف کادر کیر مت ىذلا ا کلذو 2 بسا - ۲

 نا "یر هللا دبع نع رمعم ىبأ نع دهاجم نع 00 انثدح نايفس اتدح ىديجملا اندح - ۷

 ۰ یپیوتهق يلف « مهنوطب“ مش ةريثك - یشرفو ناّيفقث وأ - "قو نایشرق تيرلا دنع عمتجا » لاق هلع
 رخآلا لاقو . انیقخأ نإ عمسي الو انرهج نإ مس : "خالا لاق ؟ لوقنام ممسپ هلا “نأ نور[: م دحأ لاقف
 ياع دش نأ نورتتستا منک امو ١ لجو “رع هللا لر . انيفخأ اذإ مسي هناف ارج اذعمسب ناك نإ

arىبأ نبا وأ « روصنم انثدح : لوقيف اذه ادم ننایفس ناكو . ةيآلا ( ک دولج الو کراصبآ الو  
 ةدحاو ريغ ارارص كلذ ةكرئاو « روصنم ىلع تبث مث « مهنم نان وا مادحآ , دی وأ ۳

 نع رسم نع دهاجم نع "روصنم ینئدح لاق ؛یروّلا ؛نایفس ان دح یجحم انثةدح ىلع نب ورع اشم
 هوش < نا دبع

 امل ( مكلذو ) هلوق ىف ةراشإلا ( ني رمءاخلا نم متحيصأف ادرا برب متن ىذلا کنظ كلذو باب ) هلوق
 5 ملذ نم لدي عنظو ۲ کادرآ راو أدتيم وهو . هللا دنء مع یخ مآ مهم انظ راتتسالا عيذص نم مدقت

 مش ةديثك) هلق ۰ ةبعكلا دنع ىأ ( تيبلا دنع عمتجا ) هلوق - ی رخأ قیرط نم هلبق ىذلا ثيدحلا هنف ركذ مث
 ةياود فو « ةليلقو ةريثک نیوتت و هقفل بولق ةفاضإو محشا نوطب ةفاضإب رثكألل اذک ( مج واق هقف ةليلق مهنوطب

 « ممولق هقف لیلف م وطب مش ديثكو دوعسم نبأ نع دیزب نب نمحرلأ دبع قيرط نم ىذمرتلاو روصنم نب دیعس
 رخالاو حشلا ةريثك مهنوطب ىأ ادتیلا هنأ ىلع عفرلاب منو طب و ةريثك ىلإ مت ةفاض] ظفلب حارشلا ضعب هرکذو
 نأ ىلإ ةراش] هيفو « مهبقف ليلق مهو طب ةميظع » ظفلب رخآ هجو نم ودم نبا هج رخأ دقو ‹« لم وهو هلثم
 هضعب عمس ناک نأ ) هلق ٠ نسجلا نب دمج الإ القاع انيمس تبار ام : ىعفاشلا لاق ء ةنطبلا عم نوك.: املق ةنطفلا



o۳ 4۸۱۷ ثيدحلا 

 نامفأ ناك كلذ لئاق ناب اذهو : fe صاف ةدحاو هيلا تاعومسأا عيج ةب بف نال ىأ ( هلك عس هد

 فایر هلوق ٠ ةيمأ نب ناوفص اذکو  كزذ دع لس أ هنال قبرش نب ساخالا نوكي نأ هب قاغأو , هباحصأ

 روصنم ىلع تبث مث مهن نانثاو | مدح دب درج وأ حی نأ نبأ نأ و ان/دح : لوقف ذم انثدح نایفس

 لاق دمحوتلا باک ىف هنع هجرخأ دقو < هيف ىراخبلا خ خيش ید ا مالك اذه ( ةدحاو ريغ ارام كلذ كرتو

 ىذمرتلاو لم هجرخآ و . اد-آ روصنم عمر کڏ ا لو ارصتخم هرک ذف « دهاجم نع روصنم انثدج نايفس انئدح و

 . ناطقلا ديعس نبا وه ( ی انادح ) و ٠ هب هدحو روصام نع انوع نب نایفس نع قرط نم یاسنلا و

 نب ركب نآ نع لسم هجرخأ رخآ دانسإ هيف نایفسل ( روصنم نع ) هو . یروثلا وه ( نايفس انثدح ) هلوق

 . نبا نع ةعيبر نب بهو نع ريمع نب ةرامع نع شعالا وهو ناماس نع ىروثلا نام نع ناطقلاىحب نع دالخ

 ريمع نب ةرامع نع هنع ليقو « اذکه هنع لبق هيلع فالتءالل نا قيرط كرت یراخبلا نأكو « دوءسم

 نيبجولاب ىذمرتلا هجرخأ دووسم نبأ نع ديزب نب نمرلا دبع نع

 قسع مح ةروس -- ۳

 دعب لسا هيف ک قرذب : ”دهاجم لاقو . نآرقلا : اس نم يور "دلت ال ابقع : سابع نا ن و

 مرمظ ىلع دكراور نال ظرف : : 9 لافو ۰ ٠ لیلد : ینخ ر فرط نم ۰ کیو اشا E اب حال . لسن

 اوعدتبا :اوع رش ۰ رحبلا ىف نیر الو نك "نحن

 2 رذ ىب ديغل ةلمسبلا تطقس ( يحرلا نحرلا هللا مس ۰ قسع مح ةروس ) هلوق
 اشي نم لمحيو إل ظفلب سابع نبا نع ةحلط ىفأ نب ىلع قيرط نم یربطلاو ۳۹ ىبأ نبا هلصو (دلن ال ىتلا امقع

 ؛ عالشناو فعض هيفو سابع نا نع كاحضلا نع ري وج ظفلب قلعملا ظفللاب هركذو . مقلي ال : لاق ( ایقع

 نع ةحلط ىنأ نا لع قيرط ن٥ متاح ىبأ نبا هلصو ( نآرقلا : اسا ن م احور ) هل ٠ كذا هب مزج م هنأ

 قيرط نمو . ايو : لاق < انمآ نم احور إل هلوق ىف لاق یدساا قيرط نم یربطلا یورو « اذوب سارع نا

eهلص و ( لسن دعب لسن هيف عورذ دهاج لاتو ) هوك . ةمحر : لاق م ان را  

 نم ىرطلا ىورو « مأمناآلا و سانلا نم لسن دعب الس لاق € هيف زرد ٩ هلوق ىف دهاجم قیرط نم ىبايرفلا

 یا رفلا هلصو : نم و ائايب ةم وصخال ( كنب و اتنیب ةجحال ) هل - 0 لا 47 و زرذ هلوف ف یدساا قب رط

 باتکلا لهأ م: لاق € مهد دنع ةضحاد مهتجح ١ هلوق ىف یدساا قيرط نم ىرطلا یورو « اذهب دهاجم نع

 دهاجم نع یاب رفلا هلصو ( ليلذ : یخ فرط نم ( هلوق ٠ . یبا لدق انيبنو کب ام ک لب ة انب اتك : نييلسدلل اولاق

 . هلوق ىف ىدسلا قيرط نمو ةداتق قيرط نمو : هلثم سابع نیا نع ةحلط ىبأ نب ىلع قيرط نم ىربطأا یورو « اذه

 وه ( اوءدتبا اوعرش ) لوق . اذه مزالب وه دهاجم ريسفتو « رظنلا نوقراسي : لاق نخ فرط نم نورظني إل

 ديعس قب رط نم ىربطلا یورو ( رحبلا ىف ني رجال و نكرحتي : هربظ ىلع دکاور ناظبف ) هل ٠ ی

 « جاومالاب ن رضي ىأ نکرحتب هلوقو < تدكر ځراا اهتع یکسمآ اذاف ٠ خرلاب یرج * رحبلا اذه نفس لاق ةداتق نع

 « نكرحتي و هلو ىف تطقس « ال » نأ معز نم ضارتعا عفدني ريرقتلا ابو « حيرلا نوكسإ رحبلا ىف نيرحيالو



aریتم باتك 5و ۱  

 هکر لاو نوكسلا نکلو « ةديبع ىبأ لوق نكاوسب دک اور» ریست و ١ نكاوس « دکاور » اورسف منال :لاق

 ىسن ىمأ اذه ىف
 ۱ و رم

 ( یرقلا ىف ةدولا الإ ) سا ١-
 تمعن لاق ترسیم نب كالا دبع نع ”ةبمش انئادح رفعج نب دمت انثدح راش نب دمع ید - ۸ 5 نیس ت ۶ رو < ع 2 0 ol ت

 'ىلرق : ریبج ني دیعس لاقف ( ىبرقلا ىف ةدوملا الا) هلوق نع لس هنأ اهنع فا ىضر سابع نبا نم » سواط

 لاقف «ةبارق مهمف هل ناک الإ شيرق نم ”نطب نكي 1 اف “دا "نإ « تلمح : سابع نبا لاقف « ل دع لآ

 « ةبارقلا نم کنیبو ینیبام اواصت نأ الإ

 لاقف « اهریسفت نع لثس سابع نبا نع ٠ سواط ثيدح هيف ركذ ( ىبرقلا ىف ة"دولا الا هلوق باب ) هلوق
 نی ديعس ه مزج ىذلا اذهو . ريسفتلا ىف تعرسأ ىأ « تاج : سارع نا لاقف « دم لآ رق : نيجج نإ كیعس

 نع عیبرلا نإ سيق قيرط نم متاح ىف نیاو یربطلا جرخأف اعوفم سابع نبا نع هتياور نم هنع ءاج دق ديبج
 انيلع تيجو نیذلا كتب ارق نم هللا لوسراي اولاق تاز امل : لاق سابع نبا نع ديبج نب ديعس نع شعألا
 یبارقل ین ودوت نأ الإ ىنعملاو . حيحصلا ثيدحلا اذه هتفلاخ طقاس وهو « فيعض هدانسإو « ثيدحلا ؟ ممدوم
 یتوعبقت مل نإ ةبارقلل قوظفحا لاق هنأكق « مخرلاو ةبوصعلا ةبارق ىب رقلاو « ةصاخ شبرةل باطخلاو ؛ ىوظفحتو

 |ودنتساو نيرسفملا نم ةعامج ريسفتلا اذهب مزج دقو 22 ١> لوزن ببس ىف ةمركع نع مدقت ام ركذ مث . ةوبنلا
 انه یرشخرلا ركذو . ىضفارو فيعض هيف هاو هدانسإو « متاح ىبأ ناو یناریطلا نم سابع نبا نع ةنارك ذام ىلإ
 یمشا هلقن ام و « بابلا ثيدح ىف نمواط ةاور نم سابع نبا نع حص اب جاجزلا هدرو « امعضو رهاظ ثيداحأ

 سابع نا نع یدحاولا هرکذ رخآ لوف افوذ ببس ینو . عطقنم ءانثتسالا نأب مزجو ۰ دمتعلا وهو « هنع

 هللا لوسراي : اولاقف الام راصأالا هل عمج . ءىش هديب سیلو بئاوت هب ونت تناك ةن دلا مس ىنلا مدق امل : لاق
 ` نيءتسلام انلاومأ نم كل انعم ةعس كل سیل و قوقحو بئاوذلا كيونتو « كب هللا اناده دقو « اتا نا كنإ

 لاق اضيأ سابع نبا نع مسةم قيرط نم جرخأو . ءافمضلا نم هوحنو ىلكلا ةياور نم هذهر . تك زن « انيلع 4

 اولاقو بكرلا ىلع اوثب هيفو « ثيدحلا ىب هللا کادهف الالض اونوکت ملأ لاقق بلطغ ءیش راصنالا نع قب ینلا خلب
 نع ۸ الوزن بيس ىف یوفالاو ةيكم ةآلا نأ هلطبيو فيعض اضيأ اذهو . تلزنف كل انلاومأو انسفنأ
 « ةخوسنم بالا هذه نأ مهضعب معزو . تلذتف هاطاعتي ام ىلع ارجأ بلطي ادحم لعل نوكرشملا لاق : لاق ةداتق

 ةلص وأ هتيذأ كرتب هحر ةلص وأ هدن عابتاب وأ هتعاطب هللا ىلا ددوتل اب مالا ىلع ةلاد ةالا ناب ىلعثلا هدرو

 نيسحلا نب ىلعك هقفاو نمو ريبج ن ديعس نأ لصاحلاو « خوسنم ريغ محلا رمتس» كلذ لکو هلجأ نم هبراقأ
 ؛ ب ىنا براقأ اودداوي نأب نيبطاخلا سا ىلع ةبآلا اولمح مهنع یربطلا هجرخأ ايف بيعش نب ورعو یدسلاو

 هلصأب ضابب (۱)
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 عیب ماع باطل لوألا ىلعف 6 هدر و مريب ىلا ةبارقلا لجأ نم اس ینلا اردداوب نأ ىلع الہ ساب نباو

 هلوقب تخسف ةيالا هذه نإ لیق دقو . ةيكم ةروسلا نأ كلذ ديؤيو . شپرةب صاع باطخلا ىناثلا لعو « نیفاکلا
 نأ یعلاو « بابلا ةي هيلع تاد ام صغ اماع اذه نوكي نأ لمتحو < رجأ نم هيلغ ملأسأ ام لق 2

 ديعس یود دقو. :راقآ نم یریغ نولصل اک یواص : لاةف هوعطت للرب ېنلا ثعب الف « اهماحرأ لصت تناك اشيرق

 نإ : بتكف اهنع هلأسأ سابع نبا ىلا تبتكف ,ةيآلا هذه ىف انيلع اورثكأ : لاق یمشلا قيرط نم روصنم نبا

 عداسآ ال لق ر) هللا لاقف « هدلو الا شبوق ءايحأ نم ىح نكي | ۰ شررق ىف بسلا طساو ناك ی هلا لوسد

 نم دحآ هجرخآ ثلاث لوق هيفو . كلذ ىف یوظفح و , کنم ىتبارقب یو دوت 4 نرفلا ىف ةدوملا الإ ارجأ هياع

 نم هب کنج ام ىلع 4 ارجأ همتساع ملاأسأ ال لق 3 لاق 2 ىلا نأ اتیا سايع نبأ نع دهاج قيرط

 لع رجالاو هو ىرصبلا نسحلا نع تيثو . فعض هدانسا ىو « هدعاطب هللا ىلا أربر# نأ الإ یدما و تائيبلا

 «ق و ظفاب راه و « ف رقلا لمأ ف دارلاو < ةارقأا ینعع یرشلاو ین زاک ردصم وه « یی رقلا « هلوقو ۰ زاجم اذه

 نأ لمش#و 8 ىاوه ناكم م ىأ ىوه نالف لآ ق ىل لا 5 ۳۹ | رقمو ةدوملل کم مپلعج هن أك ماللا نرد

 نکداو « طق ارجأ هيلع ملاسأ ال قمم اف اعطقذم ناك ناف « لصتم ءانثكسالا نأ ىلع اذهو , ةءديس «قفد نركن

 کیف ىبارق ببسب یودوت نأ كلأسأ
3 

 فرخ زا مح "ةروُس - ۳

 الو ماوجنو هرم مسنال انأأ نوبسحآ : هاریسفت ( "برای هلق و ۰ مانإ ىلع : ( ةمأ ىلع )ل دهام لاقو

 رنک مهاك سانلا لعح نآ الو ۳ ) ةدحاو ۴۷ سان "نوکی نأ اللولو ( سايع نا لاقو ٠ مملیق معسل

 ٠ نيئيطم : نيا رقم ۰ ةيضل ر ۲۳ جرد یهو تب ضن نه جراعم و صف نم r زافكلا ٺٺ ووبأ تلو

 نوبقاعت ال مث نآرقلاب نوب ہک یا (ركمنلا متعب رضتفأ) دهاجم لاقو ٠ 'ىبعي : "شنی . انوطکسا : انوفتآ

 ( فیل ا ىف أشني إل ريجلاو لاغبلاو ليللاو لبالا ىنعي نينرقم ۰ نيلوألا 2 ( نيلوألا لثم یضمو رآ ؟ هيلع

 « نانوألا نون ( مان دبعام نمحرلا ءاش ول (١) نوكحت فيكف ر) ادلَو نجرلا نهومتامج ىراوجلا

 . امم نوش : نينرتقم ٠ هالو : هبفع ىف ۰ نومیال eli نادر € لع نم كلذب مهلام ر ىلاعت هللا لوقي

 ول وفول وك بط نو درعا ةريع : الثمو ٠ هم دمحم رةمأ راثكل افلس نوعرف موق افكس

 نانئالاو دحاولاو «ءالملاو ءا لا كنم نح : لوقت برعلا (نودوعت ام هارب ىننإر) ٠ نينمؤملا ل وأ : نيدباملا لو

 ۱ میم فو نیر نيالا ف ليقل 6 ءاكرب 2 لاق ولو ؛ ردهم هنأل ءارب هيف لاقي ثناؤلاو رک ذل نم ماو

 اضعب مهضغب فاني“ : نوفلخم ةكستئالم ٠ بهذلا : یرخ*زاو ٠ ءايلاب « ءیرب ىننإ » فا دبع أرقو ٠ نوئيرب

. ريك لل اذک ( ماما لع ةمأ لع ( هلوق ۰ (عحرلا نمرلا هللا م فرخرلا مح ةروس ( هلوق
 ىبأ ةباور قو



 ريسفتلا باتك - 555 ٥
 نع حجت ىبأ نبا قيرط نم ديمح نب دبع یورو ةديبع ىنأ لوق وهو ىلوأ لرالا« « هرک ذف دهاجم لاقو » رذ
 هلوق ىف شابع نا نع ةحلط ىنأ نی ىلع قیرط نم ىرطلا یورو. ةلم ىلع : لاق < ةمأ لغ ا هلوق ىف دهاجم

 مرس عمسن ال انآ نوبسحآ هريسفت براي هلیقو ) هڵوق . هلام یدسلا قیرط نمو <« ند ىلع ىأ ( ةمأ لع ١
 « ميليقو » ةوالتلا تناكول حصي امن إو ؛ مهضعب ه ركنأ ريسفنلا اذه : نيثلا نبا لاق ( مهليف عمس الو ماوجنو

 یه : هريغ لاقو لاق « هليقو مهاوحتو مهرس عمسن ىلع :الملا ن ور# ىبأ لوق ف بو صنم هلیقو : ةديبع ربا لاقو
 هليق عمسن و ريدقتلاو « ىنعملا ريسفت دارأ هنأ ىلع لوم ريسفنلا اذه : هريغ لاتو « لوقيو ىأ . لعفلا عضوم ىف
 نم زوجت بصنف هليقو أرق نم : ءارفلا لاقو . ةريثك لمحي نیفط امتلا نيب لصفلا هنم مزي نکل , لماعلا فذغ
 ىلع افطع بصنلاب هليقو روبجلا أرق : لاقو یربطلا كلذ ىضترا دقو ؛ مهليق عمسنو مماوجتو مرس عمسن هلوق
 همارلژو نيتلا نبأ ضارتعا عفدنپ اذب-و « برای هليف عم سنو ريدقتلاو ماوجنو مرس عمسن ال انأ نوبسح مآ هلوق
 « هليق لعو ةعاسلا لع هدنعو ىنمم ىلع رجلاب هليقو نییف وکلا ةءارق و : ىربطلا لاق هدارفالاب هليقو ةءارقلاو حصي لب
 ىف - « براي لوسرلا لاقو » أرق دوعسم نبا نأ ةروسلا هذه رخاوأ ىف ى أ يسو ؛ىندملا اتحيح نات ءارق امهو : لاق
 ؛ نونمؤي ال موق ءالؤ» نإ براي هليق لاقو قخاب .دهش نم الإ ىعملا : نييوحنلا ضعب لاقو . براي هلبقو عضوم
 (حلا ةدحاو ةمأ سانلا نوكي نأ ال ولو : سابع نبا لاقو ) هلوق 2 ريثك لم نيفطاعتملا نيب لصفلا اضيأ هيفو
 رمعم نع قازرلا دبع لاقو « امطقم هظفاب سارع نبا نع ةحلط ىنأ نب ىلع قيرط نم متاح ىبأ ناو ىربطلا هلصو
 ةمأ سانلا نوكي نأ الواو زو هلوق ىف نسحلا نع فوع قيرط نم یراطا یورو ؛ !رافک ةدحاو ةمأ : ةداتق نع

 هلق . لمف ول فيك « لمف امو املهآ رثكأب ايندلا تلام دقو : لاق . اينالا ىلا نولیع ارافك : لاق ( ةدحاو
 : لاق € نينرقم هل انكامو ) هلوق ف سابع نبا نع ةحلط ىنأ نب ىلع قيرط نم یداطلا هلصو (نیقیطم نين رقم)
 نیا رقم هل انک امو ) ةداتق نع رمعم نع قازرلا دبع لاقو « هلثم یدسال قیرط نمو . فاقلاب وهو « نيةيطم
 سابع نبا نع ةحلط بأ نإ ىلع قیرطنم متاح نا نبأ هلصو (انوط#أ انوفسآ) هلوق . ةوقلا فالو یدبالا فال
 نعو . انوبضغأ € ان وفسآ) لوقی جرج نبا تءس قزارلا دبع لاقو . انوطخا : لاق ( ان وفسآ الف ةلوق ىف
 ىلع زيزعلا دبع نب رمع لماع ىدعسلا دمحم نب ةورع عم هل ةصق ىف هدروأو هلثم هبنم نب بهو نع لضفلا نب كامس

 نمو) هلوق ىف سابع نبا نع ةمركع نع رشب نع بیبش قيراع نم متاح ىنأ نبا هلصو (ىععي شمب) هلوق ٠ نألا
 قيرط نمو ٠ ضرعي ىأ ( شه نمور لاق یذسلا قيرط نم ىربطا یورو .ىمعي : لاق (نمحرلا ركذ نعشعي
 ةديبءوبأ لاق ةبيتق نبا لاقو . نيشلا حتغب هتءارقف ىمعي ینعع شدی رسف نم : ىرطلا لاق . هلثم ةداتق نع ديعس
 دارأ نيشلا حتفب شیپ أرق نمو : لاق ء هنع ضرعي : ء!رفلا لاقو . هنيع مظت یا نيدلا مضب ( شمي'نمو  هلوق
 امت] « هنع تضرعأ ءىثلا نع توشع زج ادحآ رأ لو ۰ ةديبع ىلأ لوق الا لوقلا ىرأ الو : لاق < هنيع یم
 ةيشم یشم جرع لثم فیعض رصبب یثم اذإ یثع : هريغ لاقو . تيماعت هلثمو دنع تلفافت اذک نع تيشاعن لاقي

 هلصو ؟ ( هيلع نوبقاعت ال مث نآرقلاب نوبذكت ىأ احفص ركذلا مكذع برضتفآ دهاجم لاقو ) هلوق ٠ جرعألا

 متبل ا : لاق سابع نبا نع قوملا قبرط نم ىرطلا یورو « هظفلب دهاجم نع جیجن ىبأ نبا قبرط نم ىلبايرفلا
 دهاجم نع ىنايرغلا هلصو ( نيل والا ةنس : نیل والا لثم ىضمو). هلق ٠ هب مت مآ ام اولعفت لو مكنع حفصن نأ
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 ليخلاو لب الا ىع نينرقم) هلق . اييرق رخآ ريسفت هل ىنأيسو « مننس لاق ( نیا والا لثم ىضمو ل هلوق ىف

 طفل اما و « هل هلوق ىف ريمضا اب دارملا ريسفت اذهو . ريجلاو : دازو هظفلب دهاجم نع یاب رفلا هلصو ( لافیاو "

 فیکف ادلو نمحرلل نهومتلمج لوتب « ىراوجلا ةياحلا ىف أني نم وأ) هلوق ٠ ابيرق هانعم مدقتف « نينرقم »
 لاقف هللا تانب ئاللا نأ اومعز نيذلا ةرفکلا ىلع ركن أىلاعت هنآ ىنعملاو هظفلب دهاجم نع ىبايرفلا هلصو (نومكحت

 , نهوءدآوف كلذ ىف متغلاب ىتح نهنم نورفنت و تانبلا نوتقمت منا ( نینیلاب مك افصأو تانب قلخي ام دختا ما ١

 شفت اهنأ تانبلا وه ینلا فنصلا اذه ةفص نأ عم ىتدآلا ءزجلا هل نوعدتو نیاز ا لعاب نأ نورثؤت فيكف
 وأ إل هلو ىف ةداتق نع رمعم نع قازولا دبع لاق و . ةجحلاب مایقلا مدعو لقملا صقن ىلا ةيضفاا ةنيزلاو ةيلحلا ىف

 الإ اهل ةجع ملكت نأ ديرت ةأرملا تملكت اف لاق ( نيبم ديغ ماصخلا ق وهو اإل تانبلا : لاق < ةيلحلا ىف أعني نم

 «القثم هلرأ مطب صفحو یاسکلاو ةزحو « روبججلا اففخ هلوأ حتفب ادني أرق ( هيبنت ) . ایلع ةجحم تملكت

 كلذب مام : ىلاعت هللا لوقب . ناثوالا نونعي « مهاندبع ام نمحرلا ءاش ول اولاتو) هلوق . اففخ هلثم ىردحجلاو

 :لات ( مهانديعام نمحرلا ءاش ول اولاتو ) هلوق ىف دهام قيرط نم ىنايرفلا هلصو ( نومي ال مهنا ناثرالا لع نم

 ملام هلوق ف ريمضلاو كللذ ىلع هللا ةردق نودلعت ام ( نوصرخ الإ م نإ لع نم كلذب مهلامإ هللا لاق « ناثوالا
 هان ابسحو انظ هنولوقي امها كلذ ىلع مهعم ناهرب الو ةئيشملا نم هوركذ امب لع مهل سيل یا دافکلل لع نم كاذب

 هلصو ( هدلو هبقع ىف) هو ٠ مهتدابع نم نوكرشملا عنصیام لع منع ین و لقع نم ةلزنم مزن و ناث واللریمضلا وأ
 . لفس ناو دلولا دلو هيف لخدي ىح سنجلا دلولاب دارملاو « هظفلب دهاجم نع حین أ نیا قيرط نم دي نب دبع

 یایرفلا هلصو ( اعم نوشع نين زتقم ) 2 . لجو زع هللا دحوو نم هتيرذ ىف لازب ال هبة ع یف قازرلا دمع لاقو

 ىنعي : ةداتف نع رمم» نع قازرلا دبع لاقو . امم نوشع ( نينرتقم ةكرالملا هعم هاب وأ  هلوق ىف دهاجب نع

 نوغرف موق مث : لاق دهاجم قيرط نم ىلأيرفلا هلصو ( دمع ةمأ رافكل افلس . نوعرف موق املس ) هلوق ۰ نیعباتتم

 هلوق . « مدعب ناد دازو هظفاب دهاج نع ی ايرفلا هلصو ( ةربع الثمو ( لوق . د ةمآ رافكل افلس مرافک

 . نولدعي هانعف امم نمو : دازو ةديبع ی لوق وهو , هظفلب دهاجم نع ىربطلاو ىبايرفلا لص و (نوجضإ نودصإ)

 نع ديعس قيرط نمو سابع نبا نع رخآ قيرط نمو سابع نبا نع ةحلط ىبأ نب ىلع قيرط نم ىربطلا یورو
 نأ شايح نا وه دز قرأ مدا نع رمعم نع قازرلا دمع لاتو . نوجضإ : لاق 4 نودصي هلوق ىف ةداثق

 یلسلا نمحرلا دبع اب أ تمسو : مداع لاق . نوجضي : لوقي داصلا رمكب ىنعي «نودصي » اهژرقن ناک ساع نا

 مهضعل ركأأو ىنعم ناتفل امه : ىناسكلا لاقو . ضرعي هانعم مضل اپ و جضي هانعم رسكلابف « داصلا مضإ اهژرقپ

 ء مضلا حصیف هلجأ نم ىأ هنم ىنمملا نأب بيجأو . هنم ال هنع تناکل كاذك تناك ول هنأب جتحاو « مضلا ةءارق
 هلوق ۱ مضلاب نود هي هتءأرق ريمع نب ديبع ىلع ركذأ هنأ سابع نبا نع یحم یآ قبرط نم ىربطلا یورو

 لوأ نب دب اعلا لوأ ( هلو . هلام ماندك ًارش اوداك نإ دازو هظفلب دهاجج نع یابرفلا هلصو ( نوم نومرم) :

 یا نبا نع رمعم نع قازرلا دع لاقو مش ام اولوقف هللاب نينمؤألا لوأو ظفر دهاجم نع ىبايرفلا هلصو (نينمؤملا

 یورو . نولوقت ا رفکو هذحو هللا دبع نم لوأ ااف: لوي ( نيدب اعلا لوأ ناف إل هلوق : لاق دهاجم نع حجت

 هدحو هللا دبع نم لوأ ناف مكمعز ىف دلو نمحرلا ناك نا لق » لاق هدنسإ رمعم نع روث نب دم قيرط نم ىديطلا



 ريسفتلا باتک - ٠ ه۸
 ءاربلا كنم نحن : لوقت برملا « نودبعت ام ءارب ین هريغ لاقو ) هلو . رخآ ريسفت اذه دعب هل قأيسو « كبذكو
 ليقل ءیرب ليقولو « ردصم هنآل ءازب هيف لاقي ءاوس ثنؤملاو ركذملا نم عبمجلاو نانئالاو دحاولا « ءالخلاو

 دحاولا نولمج ةيلاع ها امزاجم ( ءارب ین] إل هلوق : ةديبع وبأ لاق . ( نوئيرب عيملا ىفو نائيرب نينثالا ىف
 . ءار نحنو ةئيرب یهو ءىرب انأ : نولوقي دج لهأو ۰ دحاو ظفل ىلغ تنولاو ركذملا نم ةئالثلاو نيئثإلاو
 نب ةحلط نع هدائساب « تآارقلا باتك , ىف ناذاش نبا لضفلا هلصو ( ءايلاب ءىرب ین هللا دبع أرقو ) هلوق
 دم نب دبع لات ( بهذلا فرخزلاو ) هلوق . دوءسم نب هللا دبع نع ةمقلع نع باث و نب ىح نع فرصم
 هللا دبع ةءارق ىف اهتيأر ىتح فرخرلا ام ىردن ال انك : لاق دهاجم نع محلا نع ةبعش نع مساقلا نب مشاه انئدح
 لاق « افرخزو » هلوق ىف ةداتق نع رمعم نع قازرلا دبع لاقو . « بهذ نم تدب كل نوكي وأ » دوعسم نبا ىأ

 قازرلا ديع هجرخأ ( اضءب مهضعب فلخ نوفاخي ضرالا ىف ةكئالم ) هلوق . هلثم نسملا نع رمعم نعو . بهذلا ۱
 مدآ نبا ناكم : هرخآ ىف دازو ةداتف نع زعم نع

 ةيآلا ( كبر انيلع ضي كلام اي اردانو ) سس - ١

 نع ىلعي نب ناو نع هاطع نع ورع نع نی نب "ناهفس ان دح لاهنم نب اڪ ام - ۶
 تم ) ةداتق لاقو . 6 كبر انيلع ضقيل كلاماي اودانو ) ربنلل ىلع أرقي و 'ىبنلا تمس » لاق هيبأ

 . هل طباض : نالثل "نرقم "نالف لاقي « نيطباض : < نینرقم ) ريغ لاقو . مكسب نم ةظع: € نی رخال

 باتكلا لصأ « باتکساا ةلمج : ( باتكلا "ما ىف ) ةداتق لاقو ٠ ابل مطار ال ىتلا ی رابألا : باوك ألاو

 لاقو ) شا دبع أرقو ء دعو دباع لجر : ناتن اهو « نینن الا لأ انآف ناڪ ام ىأ : 6 نيداملا "لو 2

 ديب دبع نم « نيدحاجلا نيدباعلا لوأ لاقيو « © براي لوسرلا

 نأيلا دعب تکاسلا سابلا و « اوملكت مهسالبإ لاط ام دعب مهنأ اهرهاظ ( كلام اي اردانو هلوق باب ) هلوق
 ال واولا نال سالبإلا لبق عقب ءادنلاوآ « دهعلا لوطا جرف ضعب لوصح كلذ دعب مالكلا ةدئاف ناكسف « جرفلا نم
 فورمملا ةيمأ نب ىلعي وه ( هيبأ نع ىلعي ن ناوفص نع ) هلو ٠ دانید نبا وه ( ورمع) هلق . اييترت مزلتست
 شععالا أرقو « روبجلا ةءارق یهو فاک_)ا تابثاب عیمجلل اذك (كلام اي اودانو ربذملا ىلع أآرقب) هلوق ۰ ةينم ناب
 لاق قازرلا ديع لاق « دوعسم نا ةءارق انآ قلا ءدب ىف مدقتو « ىلع نع تیودو < میخ اب « لام اب اودا و د

 هنأ فلساا ضعي نع رکذیو . ةنيبع نیا مزج هبو ؛ مخرتا اب ینمی « لاماي اودا و د دوعسم نبا فرح ىف : ىروثلا
 مهام ةنشو مرفعضا مسالا ضع نوءطت#ي مهنأ لاتحاب بيجأو ؟ مخ رتلا نع رانلا لهأ لغشأ ام : لاق أعم ال

 1 انوفسآ الف هلوق ىف ةداتق نع رمعم نع قازرلا دبع لاق (مهدعب نمل ةظع نب رخالا الثم ةداتف لاقو) هلوق . همش

 : هريغ لاقو ) هلوق . نيرخآلا ةظع : لاق ( نرخالا الثمو 2 راذلا ىلإ لاق 4 افلس مانع 0 ان ويضغأ لاق

 ساو د تسکلا لوةب دهشتساو ‹ ةديبع بأ لوق وه ( هل طباض نالها نرقم نالف : لاقي « نيطباض نين رقم



 ثيدحلا 4۸۱٩ 2

 م ىربطلا یورو « هظفلب ةديبع ىبأ لوق وه (اغ مطارخ ال یا قیراب لا باوكالاو ) هلوق . « انين رقم بامصا
 . « باتکلا ةلج ( باتکلا مآ ىف  ةدانف لاتر و هلو ۰ اهل ناذآ ال ىلا تيرابالا باوك الا : لات یدسلا قيرط

 باتکلا لصا ىف : لاق < باتکلا مآ ق هاو رز هلوق ق ةدانق نع رمعم نع قازرلا دبع لاق ( با: لا لصأ

 نم یرطلا جرخأو ( دبعو دباع لجر ناتغل امهو « نیفنألا لوأ اناف ناك ام ىأ ندباعلا لو ) هزرن ۰ هتلمجو

 ةلك هذه : لاق ةداتق نع دیعس قيرط نمو . دلو نمحرلل نكي لوقي : لاق سابع نبا نع ةحلط ىنأ نب ىلع قيرط

 لوق نم فورعم اذه : لاق لسآ نب دبز قورط نمو . نكي مل كلذ نا ىأ دلو نمحرلل ناكنإ < برعلا مالك ىف

 نم لوأ تک دلو نحرال ناكول ىأ ول ىتعم « نإ ء ىدسلا قيرط نمو . ناك ام ىأ . طقرمألا اذه ناک نا : برعلا

 ام ىأ « واولا یعع_ ءافلاو « لوق ىف ام ع نأ ةدييع و لاقو . یرطا هحجرو « هل دلو ال نکل كلذب هدبع

 ىأ نيدباعلا لوأ اناف دلو کلوق ىف نجرلل ناک نإ هانمم : نورخآ لاقو . ندباملا لوأ انأ_: داو نمحرلل ناك
 : رعاشلا لاق , امحیفی دعي ءايلا ركب دبع نم ن دب اعلا و « م امل نيدحاجلاو كلذپ نيرفاكلا

 مدادب ابیلک جمأ نأ ديعأو مت رج ىنوجم نأ ىوق كا وأ

 قاس مث « فکنتسا هانعم دبع : بهو نا نع ىلعألا دبع نب سنو نع اضيأ ىربطلا جرخأو < عنتمأ ىأ

 . بضغلا كي رحآل اب دیعلا : ىرهوجلا لاقو « دباع ىعمع نیتحتفب ديع : سراف نبا لاقو . كلذ ق رع نع ةصق

 « دوعسم نبا وهو هللا ديع ةءارق دانسإ ىلا ةراشإلا تمدقت ( براي لوسرلا لاقو : هللا درع ًأرقو ( هل

 لوأ لاقيو ) هلوق . لب لوسرلا لوق وه : لاق ( براي هليقو  هلوق ىف ةداتق نع نيبجو نم ىرطلا جرخأو

 دقو . ىهتنا دحج یعع ديعةغللا قرأ مو هوطیض اذک نيتلا نبا كاقو ( دبعي دبع نم « ندحاج لا لوأ : نيدب اعلا

 لبقتسملا ىف امحتفو ىضاملا ف ةدحوملا رسكب انه دبعي دبع تطيض (هینت) . یر رفلا اهركذ

 نیک شم :  نیفریس اموت مك نإ از کلا مكنع ب رضتفأ ) تسیساپ - ۲

 اوككبل ةمألا هذه لئاوأ هدر ثيح مفر نآرقلا اذه نأول رّثاو

 الدع ( ًاءزج ٠) نياوألا ةبوقع < نيلوألا لم ىضمو « شطب مهنم دشآ انكلهأف 2

 هدر ثيح عفر نآرقلا اذه نأ ول هاو ؛ نیکرشم : نيفرسم اموق متن نإ احفص رکذلا fie برضنفأ ) هلوق

 داع هللا نکس و : دازو هظفاب ةداتق نع ةب ورع ىبأ نب ديعتس قي رط نم ماح یآ نبا هلصو (اوكلم ةمالا هذه لئاوأ ۳

ple. ۱ةبوقع 0 نياوالا لثم یطمو اشطب منم دشآ انكامأف / هلو ۰ هيلإ ماعدو موياع هررکف هته رو هیدن ۳  

 ةداتق نع رمعم نع قازرلا ديع هلصو ) الدع اءزج) هلق : اذم ةداتق نع رمعم نع قازرلا دبع هلعو (نيلوالا

 نع ةبورع ىل أ نب دیعس قيرط نم دایعلا لامفأ قليخ باتک ىف ىراخبلا هجرخأ اذكو ۰ نيءلا رسكب وهو « اذ

 ىنأب تنأ اذإ ةارلا تازه لوقت « اثانإ اءزچ لء.ةو « ابیصت ىأ اءزج لاف ةديبع ویا امأو هلثم ةدادق

: 1 
 ناخأملا مح ةروس - 5 ۱

 نيب نم ىلع : ( نیلاملا ىلع لع ىلع 0 ۰ ایکاس :اوهر لاقبو ¢ اسباب ًاقيرط : 4 اوهر دهام لاقو

 یرابا عف ۰ ۸ ۲۷۲ م



 رها باتك - ۵ ۱ ۷۰

 لاقیو . فرطلا اهيف راحت ًانبع ًاروُح مانحكنأ : ( نيع روم مانجوزو) ۰ ومفدا : ( هواتعاف) . ه رهظ

 به ریغ لاقو . تيكزلا لپکد وسآ : (لهلاك) سابع نبا لاقو . ًانكاس : اوهرو . لتقلا : نومجرت نأ

 سمشلا بتي هلال ًاعبت ىمسي ًلاتلاو « هبحاص مبني هنأل میت ىمسي مهنم دحاو لک « نملا كولم

 : دهاجم لاقو ) هلوق . دذ ىلأ ريغل ةلمسبلاو ةرو- تطقس ( محرلا نجرلا هللا مب . ناخدلا مح ةروس ) هلوق

 برض موب هتئيرك دازوهظفلب هقيرط نم ىنايرفلا هلصوف دماج لوق امأ ( انکاساوهر لاقيو « اسباي اقيرط اوهر

 هلوق ىف دهاجم نع رخآ هجو نم ديمح نب دبع هجرخأو . هرخآ لخدي ىتح هكرتا لب عجري نأ همت ال لوقي
 هدونج و نوءرف هعبتي نأ فاغو متلي رحبلا برضو ىسوم فطع ةداتق نع رمعم نع قازرلا دبع لاق « اوهد د

 ةديب ىبأ لوق وهف رخالا لوقلا امأو . نوقرغم دنج مهلا الاي قيراط وه اك : لوقي , اوهر رحبلا كرتا هل ليقف
 قفرا یا كفن ىلع منأو تنک اس ىأ اوهر ليلا تءاج لاقي < انك اس ىأ ءاوھر رحيلا كرتاو و هلوق ىف لاق

 نم ىلع نیلاملا ىلع لع ىلع) هلوق ٠ باوصلا وه هابل و رذ ىنأريغل انه لوقلا اذه طو . هار شع لاش و 5 م

 . مرصع لهأ ىلع ىأ هيروظ نيب مه نم ىلع ماناضف ظفلب هنع ییابرفلا هلصو « اضيأ دهاجم لوق وه ( هيروظ نيب

 : ظفلب دهاجم قيرط نم ینا رفا هلصو ( فرطاا اف راع انوع اروح مانکن: نيم روح مهانجوذو ( هلوق

 نهادحإ ديك ىف همجو رظانلا:یرو « نوبايث ءارو نم نهةوس ع نابي « فرطا اهف راح ىلا روحلا مانحكزأ
 هلوق ىف لاقو ۰ دهاجم قبرط نم ىبايرفلا هلصو ( هومفدا هولتعا ) هلوق . نوللا ءافصو دلجلا ةقر نم ةآرئاك
 هن اک راصف رذ ىنأ ریذل  لاقیو» طقس ( لتفلا : نوجرت ن' لاقيو ) هڵوق . هوعفدا : لاق  هولتعاف هوذخ 2
 2 مش یہ٤ هنأ سايع نبا نع قوعلا قيرط نم دروأو هل اف نم مسي لو ىرثملا هاکح دقو « دهاجم مالک نم

 ىلع انه مجرا لمح رر رج نإ راتخاو <« ةراجحاب : لاق «نومجرت » هلوق ىف ةداتق نع رمعم نع قازرلا دبع یورو

 نبا لاقو ) هلوق . ةدوسلا لوأ ىف هنايب مدقت دقو « انه رذ ىنأ ريغل اذک ( انكاس ًاوهرو ) لوق . هیناعم عیج

 :لاق . لبلا نع سابع نا لثس ةيطع نع فرطم قيرط نم متاح ىبأ نبا هلو ( تيزلا لک دوسأ لولاك سابع
 ةرفصلا ىلإ برضي تيزلاب هسسش قيقر هنأ الإ « نارطقاا نم برض لوملا : ثمللا لاقو . تيزلا یدردک ظہاغ یش

 تاحتب .ىث لک وهو ‹ تبزلا ركع وه مضلابو « تيملا نم ليس امو ديدصلا وه ملا حتفب لهملا : ىعمسألا نعو

 : ىرخأ لاوقأ لباا ريسفت ىف ليقو . هريغو بهذلا ره'وجلا ثبخ هنأ حملا بحاص یکحو . دامرلا نم رجلا نع

 ليقو « ةضفلا وأ در دولا وأ باذملا صاصرلا ليقو , هرح ینا ىذلا وه ريبج نب دیعس نع ديمح نب دبع دنعف

 هبرق اذإ تيزلا رکمک لاق < لبلک ) ىلاعت هلوق ىف ديعس ینآ ثيدح نم دمحأ دنعو ؛ تيزلا راشخ ليقو « مسلا
 « هيحاص عینی هنال امت ىعسي مهنم دحاو لک . نالا كولم عبت : هريغ لاقو ) هِلِوَق . هيف هبجو ةورف تطقس هيلا

 ىف ةفيلخلا عضوم ةيلهاجلا ىف عبت عضومو : دازو هظفلب ةديبع ىبأ لوق وه ( سمسشلا عبلب هنال اعين ىمسي لظااو

 الجر عت ناكهشئاع تلاق : لاق ةداتق نع رعم نع قازرلا دبع یورو . مظاعألا برملا كولم مو « مالسإلا
 . هيس نع ىت ‹ تيل اسك هنإ لوقي رييج نب درعس عم هنأ نمحرلا ديع نب 3 ىتريخأو رمعم لاق . ای اص

 وهو دمسآ بس نع عرب ىثلا یہ » لوقپ هبنم نإ بهو تعم نحرلا دبع نب راكب انأبنأ قازرلا دبع لاقو



 ۷۱ ٩۸۲۱ ۰ كثي ديلا

 دق ناكهناف امیت اوبست ال و هعفر دعس نب لبس ثيدح نم دحأ یورو . مهارإ ند لع ناكو : بهو لاق ۰ عب

 نع قازرلا ديع هاورام امآ و . لبس دانسإ نم حلصا هدانساو هلثم سابع نبأ ثيدح نم ىناربطلا هج رخآ و « لسا
 متاح فآ نيا هجرخأو « ال مآ انیمل ناک امیت ىردأ ال و اعوفرم ةريره ىبأ نع یربقلا نع بذ ىبأ نبا نع رمعم
 ال ال ناكنأ دعب هلاح لعآ قي هنأ هلبق ام نيبو هنيب عماف « قازرلا دبع هب درفت لاقو ىنطتراداو مك اما و
 لوالا مالکلا حم نم هبس ىلإ رداب نأ ةمشخ هس نع یبپ کلذلا

 رظتناف بقا 4 نيم رناخدب ءاهسلا ا مو بقتراف م بسا ١-

 یمم » لاف هللا دبع نع قورسم نع لسم نع شعالا نع ةرح فا نع نادبء اسو - ۰ ۱ ۰ ۳ 1 ت 4 : ۱ 2. ٠ س

 « مازالاو ةشطبلاو "رمقلاو "مورلاو ناغ لا : سخ

 ةداتق لافو » هربغ اور یو ؛ رذ یل اذک ( رظتت اف بقت راف « نیبم ناخدب ءایساا ىأت موي بةت راف باب ( هلوق

 نا وه ) لسم نع شعالا نع ) هلو ٠ هب ةدأتق نع نابيش قرط نم در نب كيع هلصو دقو « رظتن اف بق ران

 الو ۰ ص ريسفت و مورلاریسفت قو ارصتخم ناقرفلاريسفت ىاضيأ مدت دقو ۰ | رصتخم و ال وطم هع ثيدحلا قاسو

 ىلوألا قب رطاا ف هلوف و , ىغخابلا ىسو» نا وه حیکو نع هاو ىذلا بابل فو ةيواعم ىأ نع هيف ىرارلا ید

 اهدمب ىلا قو ¢ تلا اراک | یح « هیت ىلا فو € ةتيملاو ۲ اه دعب ىلا ةءاورلا ق داز € ماظعلا اولكأ ی 0

 م لوأ دعا وه و ةزمثو ةنكاس 4 امم 9 ةروس ۾ نواب مهضعل امطبضو ¢ هاتم 9 ةيناتحتلابو ملا حقب

 ۰ رهشأ لوالاو ۰ بدل

 و ف 3
 ( ما باذع اذه ضانلا یشغی د -

 ام : هللا دبع لاق و لاق قورسم نع لسم نع شعألا نع ةيواعُم وبأ انثدح 'ىبحي شرم - ۱
 'یتح ةلهجو طحق مهماصأف ء "تفسوپ یتسک نينسب مهيلع اعد بینا ىلع | وصعتسا ال ادب رف نال اذه ناك

 "رع هقا لند . دهجلا "رم ناخ دا ةئيبك امنيو تیام یریف وامسلا ىلإ ظني لجرلا لم الا | ولکا

 هب فا لوسر ىنأت لاق € 2 “اذ اذه , "سانلا يشفي « نيبم ناخ دب هامسلا ىتأت موب بقاراف را لجو

 تلزم « اوقف « یقسنساف «ءى رجل "لنز ؟ رضا لاق . تکل دق اهناف رضمل هلا قستسا هللا لوس رای : هل ليذف
 مور لجو رع هللا لزنأف , ةيهافرا مهنیاصآ نيح مهل اح ىلإ اودع ةيهافرلا ممتباصأ املف ( نو دئاع نإ 2
 2 هيفا حاد
 6 رذب مو ىع : لاق ¢ نودقتنُم نإ ی ريكا ةشطبلا شطب

 « لوهجمل ءانبلا ىلع ةزيملا مضب اذنك ( هللا لوسد ىتأف لاق ) ملا باذع ادم سانلا ىئني هلوف دعب هلوق



BVEريسفتلا پاک - ۵ `  

 هللا قستسا هللا لوسراب : ليقف ) هلق . ةريخآلا ةباورلا ف هب حرص اك نایفس وبأ وه روک ذلا قآلاو
 شی رق ىلع طحقلاب ءاعدلا ناكو « زاجحلا هايم نم برقلاب ناك مهبااغ نال « رضا » لاق ای ( تکله دق اهناق رض

 شيرقب ديبعتلا نع لدع لئاسلا لعا و « مهل ءاعدلا بلطي نا ني مهلوح ن» ىلا طحقلا ىرسف کم ناكس مهو
 اوکله دق مجلء وعذملا ريغ نأ ىلا اضيأ ريشيو ٠ مهف اوجردنيل رضمل لاقف « میمرج ركذيف مهركذي ال

 مدقت دقو « هموق اضيأ رضم نال امپنیب ةافانم الو ءاوكله كموق ناو » ةريخآلا ةياورلا ىف عقو دقو . مهتريرحي

 رضل قستسأ نأ ی ماتا ىأ (ءىرجل كنإ ؟ رضا : ی هلا ل وسر لاقف) هلق ۰ رضم نم ناك مگر هنأ بقانملا ىف

 ىأ « رضا لپ هللا لوسد لاقف » هلوق « فامرکلا حرش » ىف عقوو ؟ هب كارشإلاو ةيصعملا نم هيلع مه ام عم

 لوقت « هاقستسالا هنم ىعدتسملا عقل هقا لور ىلا ىنآلا ناك وهو تقولا كلذ ىف مريبك ناك هناف نايفس ی
 ىلا فاضم عقاولا ىف مالا و ةليبقلا ىلا مالا نوفيضي اذکو « ممم امش نودیر و انالف شيرق تلتق : برملا

 الف ) هلوق ۰ الوآ هنررق اك فوذحم اب ةقلعتم ىه اءلو « بب رغ لاقب ةقلعتم ماللا هلمجو ۰ ىا مهنم دحاو

 ةحارلاو حسوتلا ىأ ءاحلا دعب ةيناتحتلا فیفختب ( ةيهافرلا مهب اصأ

 6 نوموم انا باذملا انع فشکا انر) بسا - ۳

 هللا دبع ىلع تلخد » لاق قورسُم نع ا ىبأ نع شعألا نع می و اننا دح قع اشم - ۲

 امو « رجأ نم هيلع کناما ام لق : لل هّیبنل لاق هللا "نإ . رعأ اللا : ال ال لوقت نأ ملا نم "نا : لافق

 عبدك میسب مهياع ىنعأ مهلا : لاق هيلع اوصعتساو ل ؟ىبلا | وبلغ امل اشير نإ . ( نيفاكتملا نم ان

 ةثيرك ءامملا نيبو ”هتيبام یرب مدحآ لمج ىتح « دبجلا نم ةتيملاو ماظعلا اهيف اوك أ ةنس مه ذخأف نسوي

 « هبر اع دف «اوداع مع انفك نإ : هل ليقف (نرنمؤم انإ .باذملا انع فک ا نیر اولا ۱ عوجلا نم ناخ دلا

 لوق ىلإ  نيبم ناخدب ءامسلا ىتأت موي إل ىلاعت هلوق كلاذف « ردب موي مهنم هلا ”مقتناف «اودادف مهنع فشكف

 ۱ ( نومقتنم انإ  هركذ لج
 لوقت نأ لعلا نم نا ) هلوق . دوعسم نبا ىأ ( هللا دبع ىلع تاخد" لاق قورسم نع ) ىناثلا بابلا ىف هلوق

 نع » هظفل و شعالا نع رخآ هجو نم مورلا ةروس ىف اذه دوعسم نبأ لوق بیس مدقت ( ملعأ هللا : لمت الامل

 ذخأيو م راصبأو نيقفانملا عام اب ذخأيف ةمايقلا موب ناعد ءىحب : لاقف ةدنک ىف ثدح لجر ام: : لاق قورسم

 معي مل نمو  لقيلف لع نم : لاقف سل بضغف انکتم. ناكو دومسم نبا تيتأف « انعزفف « ماكرلا ةّئيبك نمؤملا

 دارياي ىلوأ تناك ةدوسلا هذه ناف « حضاولا ىلع خلا راثب] ىف هتداع ىلع ىراخبلا ىرج دقو . لعأ هللا : ىلقياف
 هركذي مث عضوم ىف ثيدحلا ركذي هتقيرط هذه نكل « ناخدلا ركذ نم هةنمضت امل مورلا ةروس نمب قايسلا اذه

 دی زم ىلع ۱2, و ناهذالا اذش « رخالا عضرملا ىف اهركذب ءافتک | ةدابزلا نع ايراع هب قئاللا عضوملا ف

 قب رط نم متاح ىبأ ناو قازرلا دبع جرخأف « ىلع نع ءاج دق دوعسم نبا هر :أ ىذلا اذهو « راضحتسالا

 ج 55 مث . « دفنی ىح رفاکلا خفنيو < ماكزلا ةئيبك نمؤملا ذخأي ء دعب ضم مل ناخدلا ةيأ » لاق يلع نع ثراحلا
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 اولاق « تحيصأ ىتح ةحرابلا مل مل : ىل لاةف اموب سابع نا ىلع تاخد م لاق ةكيام ىفأ نبا قب رط نه قازرلا دبع

 ةليقثلا مجاب لاجدلا ره إو اميحصت نوک نو أ الهو ¢ جرج دو ناغدلا انییقت بذذلا .E بكوكلا علط

 اور ىح ةعاسلا موقتال » همؤر ةع رش ىبأ كثر دح نم لسم هجرخأ م ضع : ۸ ناخدل) ةبآ نوک ديو وب و ۵ ماللا و

 ةفيذح نع یاد ثيدح نم ىربطلا یورو . شب دلا ۳1 ةبادلا و 3 ناخالاو < اپ رغم نم سءشأا عولط : تايآ رشع

 نمؤملا امأ : لاق الا هد التف 9 ؟ ناخدلا امو هللأ لوسراب : ةي لح لاق 0 ناعدلاو تاب را جورخ ف اعوفرم

 یا نبا یورو . اضيأ فيعض هدائسأو « هردو هينذأو هي رخام نم جرخيف و رثاکلا امأو 3 ةكرلا ةئيهك هنم هييصرق

 ثر لح نم ىراطالو 4 هدم حلصأ دائساب اعوفر أو ۰ ارآ فريعض هدانساو هوح دعس ىنأ ثردوح نم متاح

 هوم رع نبا ثب لح نمو « ثيدحلا ۰ ةكدلاك نم وا ذخأي ناعغدلا : امال رننآ عبد نإ وهمقر یرمشالا كلام ىبأ

 ةفيذح ثيدح قبرط تبن ولو < الصأ كلذل نأ ىلع لدي كثيداحألا هذه رفاضت نکل < اضرأ فيعض امهدائسإو

 دوعسم نا ثبدح ی دا رلا صاّقلا وه نوکب نأ لمتحال

 دحاو یک ذلاو رک ذلا . ( نيبم لوسر مءاج دقو یرک لا مل ین ) یا - 5

Arناماس شرح — " iلاق قورس« نع 'ىحضلا یآ نع شمععألا نع مزاح ن رج ان" دح برج  

 'مهللا : لاقف « هيلع اوصعتساو ویذک تر اعد ام هللا لوسر نإ : لاق مث «هللا دبع ىلع تاخد »

 ناكو « ةقبلا نولكأب اوناك ىتح یش لک تصح انس مهتَباصأف . فسوب مینک میسب مهيلع یا
 ۳ 7 ر ا و .
 ءاي لا ۳ 22 بقت راف ارق 5 ۰ عوجلاو دما نم ناخ بلا لتعم ءاهسلا نيبو هئاد یر ناک ف مدحأ موقي

 لاق 4 كودئاع نا «الیلق باذملا وفشاك اإ - غلب ق ملأ باذع اذه « سائلا یشفی نيبم راع دب

 « ردب موي ىربكلا ةشطجلاو : لاق ؟ ةمايقلا موي باذملا مهنع فّشكيفأ هللا ديع

 ۰ ءاوس Ta ( هلوق

 (نون اعم اولاقو ”هنع اول و
0 ۱ 

AYEنع یحضلا يآ نع روصنمو "ناهلس نع بش نع 0 ردلاخ 6 نب رشب اشو -  

 نم انأ امو « رجأ نم هيلع مكلأسأ ام لق زل لاقو هب ادع ثعب هللا "نإ : هلا "دجع لاق » لاق ,قورسم

 كو رمبسک مبسب مهیلع 'ىنعأ ملا: لاقف هيلع اوصعتسا شیر یار! الكم هلل لور نا ( نیفاکشلا

 ۳ ۶ ۳ ت o و » مه ساس 2 3 ا

 « ةتيملاو دولحلا اوات | ىتح : مدحأ لاقو , دوللاو ماظملا اوك أ یح ۰ یش لک تصح یح ةنسلا مهم ل

 هللا عداف « اوکله دق كموق "نا « دم ىأ : لاقف "نایفس وبأ هانأف « ناخ دلا ةثيبكض رألا نم جري لعجو

 م تيسا - ه

 ءاهسلا تأت مو بقتراف ۱ ۳ 1 : روصنم ثیدح ىف .اذه دمی اودوم : لاق م «اعدف . مع فک نأ

 لاقو  مازالاو ةشطَبلاو ناخ دلا ۳ دقف ؟ ةرخالا "باذع منع فشكسي”أ ( نودئاع - ىلإ - نيبم ٍناخدب
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 » مورلا : رخآلا لاقو رمقلا : مدحآ

 ( نودقتنم ان] « ىربكسلا طبل شطبن موی ) اپ - ٦

 دق ست » لاق هللا دبع نع قورسُم نع رسم نع شهلا نع ميكو ان لح ی اشو ~~ ۵

 6 ناعألاو « ”ىمقلاو » ”ةشطبلاو » مو او « مازا 9 شا

 روصنمو ؛ شععالا وه ( ناملس نع ) هلوق . ردنغ رفعج نا وه ( دم از را ) ةريخالا ةياورلا ىف هلوق
 . اف ثيغ ال ءادرج ىأ ءاصح ةن لاقي « تبهذأو تدرج ىأ نیلم ( تصح ىتح ) هلو ۰ رمتعملا نبأ وه
 نان هيف دحاو عضوم ىمردسلا قايس ىف مدقتب ملو ؛ ةاورلا دحآ ىأ نيمضوم ىف هلاق اذک ( مدحآ لاقف ) هلق
 ضرألا نم جرخ لمجو ) هلوق . ةغللا كلت ىلع لمحت نكل امهدوأ لاق لوتب نأ ةرابعلا قخ « روصنمو ناباس
 امهنيب عفادت الو « عوجلا نم ناخدلا لثم ءامملا نيب و هني یرب ناكف ٠ ابلبق ىلا ةياورلا ىف عقو ( ناخدلا ةئيبك
 نم جرخم » هلوق نيب اضيأ ةضراعم الو  ضرالا و ءامسلا نيب ام هامننمو ضرالا نم هژدبم ناک هنآ ىلع لمحت هال
 ةدش نم ناخدلا ةئيوك راخم ضدالا نم جرم نأب نصالا دوجو لاتحال « ناخدلا ةديبك د هلوف نيبو « ضرالا
 ¢ عوجلا ةرارح طرف نم ناع الا لثم ءامسلا نيبو مجاب نور اوناکو ۰ ثیفلا مدع نم ارشوو ضرالا ةرارح

 « عوا نم » ظفل وأ « عوجلا طرف نم مرامبآ ةواشغ نم كلذ مهليخم بسحب ضرالا نم جرخم ناك ىذلاو
 عوجلا نم نئاكلا ناغدلا لثم نودي یا ناخدلا ةفص

 ةسهاجلا ةروس - 8

 مك تن اس . بتكك خسنتسن : دهاج لاقو . بک را ىلع نيزفوتسُم : ةيثأج

 هللا یر ةريره ی نع تل ی دیم- نع "یره رلا ان دح ناوفس ان دح يديجلا شرم س ۹

 ألا ىديب « ره دلا اأو « ره دلا تب مآ نا یو "لجو ع ا لاق ۽ 0 نا لوز لاق » لاق هنع

 « راهلاو "لیلا بتا

 [۷4۹۱ ۰۱۸۱ : يف هافرط - 4۸۳۱ ثيدحلا]

 ةيئاج ) هو . بسح « ةيثاجلا » هریفل و ءرذ ىبال اذک ( میحرلا نحرلا هللا مب ۱ ةيئاجلا مح ةروس ) هلوق
 ٠ « ةيئاج » هلوق ىف ةديبع وبأ لاقو « هقيرط نم ىربطلا هلصو دهاجب لوق وهو . مهل اذک ( بكرلا ىلع نيزفوتسم
 یال اذك ( بکش خسنتس ) هلوق . نامط» ديغ ادومق ایصتنم دعق اذإ هتدع ىف زفوتسا لاقي . بكرلا ىلع لاق

 ېا لوق وه ( عکوتن اش هلوق دهاجم نع هانعم متاح ىبأ نبا جرخآ دقو ۰ هرک دف دهاجب لاقو : هريغلو ءرذ .

 اکرککرتن موی : لاق ( متیسف اک اضن مويلاف ) هلوق ىف ةداتق نع رمعم نع قازرلا دبع هلصو دقو « ةديبع
 ةدارإو موزللا قالطإ نم وهو « اضيأسابع نبا نع ةحاط ىبآ نب ىلع قيرط نم رذنملا نا هجرخأو ٠ متکرت
 يراطلا هجرخأ دقو ؛ ارضتخم هدروأ اذك ( مدآ نبا ييذؤي ) هلوق : سكع ريؤب كرت دف ین نم نال « مزاللا
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 « راهلاو لیلا انك ۱4] نولوقي ةيلهاجلا له ناكد لات قب ىنلا نع دانسالا اذهب ةنويع نبا نع بب رك ىبأ نع
 هللا لاق « رهدلا نوپسیف لاق  ةبألا ( ایئدلا انتادح الإ ىهام اولاقو  هباتک ىف هللا لاقف . انييحو انتي ىذلا وه

 هقح ىف زوج نم ىذأتي اع لرسقلا نم ىنبطاخ هانم : ىطرقلا لاق . هركذف « مدآ نا ىنيذؤي :یلامت و كرابت

 هنم كلذ مقو نم نأ دارلاو . مالكلا ىف عسوتلا نم اذه ماو « ىذألا هيلا لصي نأ نع هزنم هقاو « ىذأتلا
 ىلا امت وبس ىلا رومالا ريدمو رهدلا بحاص انأ هانعم : ناطخلا لاق ( رمدلا اناو ) هلی . هللا طخسل ضرعت

 لعج نامز رهدلا امتاو ٠ ابلعاف وه یذلا هبر ىلا همس داع رومالا هذه لعاف هنأ لجأ نم رهدلا بس نف « رهدلا

 . رهدلل ابتو « رهدلل اسؤب : اولاقف رهدلا ىلا هوفاضأ هوركم میاصآ اذإ مهنداع تناكو ۰ رومالا عقاومل افرظ

 قاب انآ ىأ فرظلا ىلع بصالاب لاقيو « نيقةحلاو ن رنک الا طبض ىف عفرلاب « رمدلا انأ و هلوق : یووللا لاقو

 ثداولا دنع رهدلا نویس وناک برملا نأ كلذو . زاج وهو عفرلا « رهدأا وه هللا نا د هلو قفاولاو < ادیآ

 انه رهدلا وأ . ی ومتیبس هومتربس اذا ناف لعافلا او ال : لات هنأ كف « هللا وه ابلءاف ناف ءوبسق ال : لاقف

 : لاق « رهدلا بسه » هلوق ىف رهدلا ريغ « رهدلا وه هللا نا » هلوق ىف رهدلا نأ بغارلا کح دقف « رهاذلا ىنمع

 ناك ول : لاق مث . هيلع لیلدلا مدعل لوقلا اذه فءضتسا مث ؛ ثدح ال فرصلا ربدملا ىناثلاو نامزلا لوالا رهدلاو

 ناكف ءارلا حتفب هنأ نم هيلا بهذ امل اجتمع دواد نب دخت لاق اذکو . ىهتنا لامت هللا ءامسأ نم رهدلا دعل كلذك

 ناف » هتياور عم ايس الو «مزالب سيل كلذ نأب بقعت و . ىلاعت هللا ءامسأ نم رعدلا ناكل ابمضب ناك ول : لوقي

 ول امن مضلاب نیئدحا دنع طوبدملا نأ اهدءأ : هجوأ نم ءارلا مط بوصی : ىزوجلا نا لات « رهدلا وه هلا

 رشلاو ريخلا باقی یلاعت هنال ةروک ذم هبس نع ىلا ةلع نوکن الف « هبلقأ رهدلا اناف ريدقتلا ريصب بصنلاب ناك

 نآل عفرلا نيمت ال ةريخالا هنهو . یبنا « رهدلا وه هللا ناف د ايف ىلا ةاورل ال . منلا عنم كلذ مزلتسي الف

 نيعبال ىلا ةلع رك ذ كرت اذدكو « ىرخالا ةءاورلل عجزف « باقي رمدلا وه هللا ناف ريدقتلا : لوقي نأ فلاخيلل

 هوبسن الف هل بنذ ال ىأ « قایسلا نم فرم ام مفرلا

 فاقحألا ةر وسد 5

 نم اعد سارع نا لاقو . مع نم ةيق را او ةر او ةر مهضعب لاقو . نولوقت 4ن را رهام لاقو

 EDETE حص نإ « دعوت ىه امن نالا هذه 4( مار ر هريغ لاقو . لسا لو تا : ( لس*راا

 هللا نود نم نوعدنام ثنأ كتاب نودلأأ : وها#إ « نيعلا ةو 4 متيأرأ ) میاوق سيلو . "دمی نأ

 ؟ ایش اوقاَح

 ةرثأ میضعب لاقو ) هلوق . دذ ىفأ ريغل ةلم.بلا تطقس ( میحرلا نحرلا هللا مب . فاقحألا مح ةروس ) هلوق ٠

 ىأ ةرثأ لاق نمو < لع نم ةيقب ىأ 4 لع نم ةراثأ وأ 2 هلوق ىف ةديبع وبأ لاق ( مع نم ةيقب ةراثأو ةرثآو `

 . .. نحرلا دع ىبأ نعو « فلالاب < ةراثأ وأ إل روما أرق : یراطلا لاق . هرکذف هرثأي هرثأ ردصم وف نیتحتفب

 « ةداتقو نسملا هرسف اذهبو : تلق . کرغ ىلع هب مترثوأو هومتيئوأ لع نم ةصاخ وأ ىنمع « ةرثأ وأ » یلسلا
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 لاقو لاق . هريثيف هجرختسي هیش ةرثأ : لاق ( لع نم ةرثأ وأ ١ هلوق ىف نسم ا نع رمعم نع قازرلا دبع لاق

 :  لاق 4 مع نم ةراثأ وأ 3 هلوق ىف سابع نا نع ةملس نأ قيرط نم ىربطلا جرخأو : مع نم ةصاخ وأ : ةداتق

 طقا.ةدوج : سابع نا نع یورو . حيحص هدائسإو اما دمحأ هج رخآ و . ضرالا ىف برملا هطخت تناك طخ

 لوالاو « هفرع اذإ طخلا ىلع ةدامشلا دارآ هنأ معذو «بوتکلا ىلع انه طخلا ةكل الا ضعب لمحو . تباثب سیل و

 « ةنودمتعي او اک ام ىلع ءاج از هن ال هيف ةجح الو < طخلا ديو ف موضعي هن كيمو < روما هملع ىذلا وه

 نبا هلصو ( لسرلا لوأب تنك ام €( لسرلا نم اعدب زر سايع نا لاقو ( هلوق : هتح اب ال وه سيل هدف مالاف

 وبا لاقوو ؛ هلثم دهاج نع حيجب نآ نا قبرط نم یرطللو « سابع نا نع ةحلط یا نب لع قی رط نم متاح یا

 تاک دق لسرلا نأ : لاق ةداتف نع دعم قورط نم یراعالو . حیدبب ىأ عدبب ینم اذه ام لا و : لاق هلثم ةفيبع

 نم ىراطاا هلصو دقو . دها نع ةروسلا لوأ ىف هريغ هركذو « رذ ىبأل اذک ( نولوقت نوضیفت ) هلق . لبق

 قحتسي ال نوعدت ام حص نإ دعوت یه ام فلاآلا هزه ميارا هريغ لاتو ) هلوق . دهاج نع حيجت ىنأ نبا قيرط

 هلك اذه ( ايش !وقلخ هللا نود نم نوعدت ام نأ کفلبآ نويلعتأ وه امنإ نيعلا ةر متيأرأ هلوق سیل و ءدبعي نأ

 رذ یال طقس

 اهو « ىلبق نم ”نورقلا تلخ دقو جرخأ نأ ىنادعتأ ءاكل فآ هب كل اون لاق ىذلاو )با -۱

 ( نيلّوالا ٌريطاسأ "الإ اذهام : لوقيف « تح هقا دعو نإ « نمآ تاب : هللا ناثیفتسب

 ناك » لاق كام ن "فسوب نع رش یا نع ةناوع وأ انثدح ليعامسإ ْن سوم اش — ۷

 دبع 4 لاقف « هیآ دعب هل عيادي ىكل ةيواعم ن ديزي رك ذب لمط بطخل « ةيواعم هلمعتسا زاجحلا ىلع فو اور

 أ لزنأ یذلا اذه "نا ”نأورم لاقف « هيلع اوردقي ملف ةشئاع تيب لخدف هوذخ لاقف ءائيش ركب ىلأ نب نه را

 «نآرقلا نم ايش انیف هللا لزأام :باححلا ءارو نم ةشناع تلاقف ( ین ادمنت کل نآ هی دلاول لاق ىذلاوإل هيف

 «ى رذع لزنأ هلل نأ لإ

 ؛ رذ فال اذنك ( نيلوآلا ريطاسأ - هلوق ىلا - جرخا نأ ىننادعتا اك) فآ ةيدلاول لاق ىذلاو باب ) هلوق
 ريثك نبا ارق« مصاع نع صف و عفان اهنون نکل ؛ رسكلاب روپمبا اهآرق فآ و ؛ اهرخآ ىلا ةنآلا هريغ قاسو
 ٠ ءاحلا حتفب (كهام ن فسوب نع) هلوق ٠ نونت ريغب ءافلا حتفب - مصاع نع ةياور يهو نصي ناو ماع ناو

 ۱ اريمأ ىأ ( زاجلا ىلع ناورم ناك) لوق . فیس اک همدعو هفرص زومب و « رمقأا ريغصت ريمقلا هانعمو اهرسكب و

 . ناورم ناک » لاق ىحمجا وه دايز ن دم قيرط نم یاسناوو یلیعاعنالا جرخأو . ةيوامم لبق نم ةنيدملا ىلع
 ىليعامسالا ةياور ىف ( هل عبابب ىلا ةيواعم. نس ديزي ركذ لمخ بطخت « ةءواعم هلمعتسا) هلوق . «ةئيدملا ىلع الماع

 سانلا ناوم عمج ۰ « كلذب ناوم ىلا بتکت ے نہا می - ديزب فلختسو نأ ةيواعم دارأف ١ ةروكذملا قيرطلا نم
 :٠ دقف هفلختسي نإو 0 اتسح ايأر ديزي ی نینمواا ريمأ ىرأ هللا نإ : لاقو هتعبب ىلا اعدو « ديزب رک ذف « موبطخت

 تام « ثالث كيب ان : : هل لاق ليق ( اشيش ركب بأ نب نحرلا دبع هل لاقف ) هلق ٠ « رعو ركب وأ فاختسا



 ۷۷ 4۸۲۷ ثيدحلا

 ةياور ىف ىذلاو « هدسفأف هرصتخا دقو حارشلا ضمب لاق اذک . ۱ودپمی لو رعو ركب وبأو تي هللا لوسر

 نا ةنس ناورم لاف : دايز نب دمع نع ةبعش قیرط نم هلو . ةيلقره الإ ىه ام نحرلا دبع لاف : لیعاحالا

 نومیایت ةياقره ام مد : هجولا اذه نم رذنلا نالو . یهو لقره ةئس : نجحرلا مع لاقف . ررعو رک

 دجسملا ف تنك: لاق ید لا هللا دبع ىنثدح » داخ ىبأ نب ليعامسا قيرط نم متاح ىنأ ناو ىلعي الو ؟ مكئانبأل

 وبأ فاختسا دقف هفلختسي ناو « ديزي ىف انسح ايأر نینمولا ںیمآ ىرأ دق هلا نا : لاقف ناورم بطخ نیح
 ابلعج امو « هتیب لهأ قالو هدلو نم دحأ ىف ابلعج ام هللاو رکو ابآ نآ . ةيلق ره : نجرلا ديع لاقف « ربع و رب

 هفلخ لوخدلا نم اوءئتما ىأ ( اوردقي ملف ةشاع تيب لخدف . هوذخ لاقف ) هلوق . « هدلول ةماركالإ ةبواعم

 «فرمأا مث هملكتو ابملكي لعل ةشئاع باب ىتأ ىح ريزملا نع ناورم لزف » ىلعي ىنأ ةباور ىفو . ةعئاعل اماظع)

 هللا لاق ىذلا تساآ « تكسا : ناوم لاقف د ىلعي ىا ةباور ىف ( هيف هللا لزنأ ىذلا !ذه نا ناورم لاقف ) هلوق

 ىف ( ةقئاع تلاقف ) هلوق ۰ « لس هللا لوسر هنعل ىذلا نما نا تسلا : نمحرلا دبع لاق . الا ركذف . . هيف
 ىأ ( ىرذع ل زنأ هللا نأ الإ نآرقلا نم اًديش اذيف هللا لزنا ام ) هلوق . نا ورم بذک تلاقف : دايز نب د ةياور

 هقاو بذک ةشناع تلاقف :ىليعامسالا ةءاور فو « هب اهومد ام اهتءار و كفالا لهأ ةصق ىف دونلا ةروس ىف ىنا ةيالا

 هي نأ تش ول : هل ةياور زو . ىتالفلا نالف تا نالف ىف الإ كلنا ا : هل ةبآرر فو : هيف تازت ام

 عمس هنأ ءاثيم قررط نم قازرلا دبع جرخأو . هبلص ىف ناورمو ناورم ابآ نما قلي هللا لوسر نکل و « هتيمسل
 دقو .الجر تمس نالف نبأ نالف ىف تلزت امنا : تلاقو ركب ىنأ نب نمحرلا دبع ف تازن ةالا نوکت نأ رکتت ةشئاع

 « ىضفارلا اذه ميف اک سیا و « ركب ابأ وه سيل < نينثا ىلا إل هلوق نأ ىلع لدي اذه : لاقق ةضف'رلا ضعب بغش

 ىف ىلا تابالاو < صصخ ماقلاف الإو ىنالا مومع نم ءانثتسالا مث ركب ىلأ ىب ىف ىأ انیف ةشئاع لوقب دارملا لب

 . هرخآ ىلا ( هیدلاول لات ىذلاو ١ هلوق هدف ی اک مذلا هب لصح ام لازنإ ین دارلاو . امل حمل! ةياغ ىف اهرذع

 دقو . ركب ىلأ نب نمحرلا دبع ىف ةالا هذه تازن : لاق سابع نا نع قوعلا قیرط نم یراماا هدروأ ام بجعلاو

 رایخ نم راصو همالسإ نسف لس دق نجرلا ديءفالإو « قاعلا رفاكلا ىف تازن اهنأ حيدصلا : لاقف جاج زا هیقمآ
 نمحرلا دمع كلذ بسأني الف ةءالا رخآ ىلا € لوقلا مهلع ق> نيذلا كل رأ ) بألا هذه ىف هللا لاق دقو . نيملسملا

 نم نورقلا تلخ دقو ) هلوقب ر وك ذلا مهلا راشآ نذلا موقلل كل رأب ةراشالا نأب كلذ نع ىردوملا باجاو

 قرط نم متاح ىبأ نبا جرخأ دقو « كلذ دعب لسو مث همالسإ لبق نمحرلا دبع ن» كلذ عقب نأ منت الف < لبق

 نب نمحزلا دبع ىف نورخآ لاقو : جرج نبا لاق ؛ قيدصلا ركب ی نب هللا دبع ق تلزن : ناق هاجم نع جرج نبا

 نع طابسأ قيزط نمو . همالسإ نسح.و لسأ اضيأ هناف نحرلا دبع ىت لونلاک هللا دبع ىف لرقلاو : تلق . ركب فأ

 نأ وه نو السا دق اناکو-نامور مأ و ركب وبأ امهو - هب و ال لاف « ركب ىبأ نب نمحرلا دہع ىف تازن : لاق ىدسلا

 ن٤ شيرق خياشم ینعی نالف نأ و نالف ناف : لوقيو اهمذکی و امماع درب ناكف مالسالاب هنا ساپ اناكف < لسو

 نأ ةشئاع نن نكل : تلق . 4( اولمع ام تاجرد لکل و ةا هذه ىف هتي و تلزفف « همالسإ نس دمب لساف « تام دق

 ى تازن اهنأ هریضفت ىف لتاقم مزجو . لوبقلاب ىلوأو ادانسإ حصأ هتيب لآو نحرلا دبع ف تازن نوکت
 ملعأ هقاو ء شرق رافك نم ةثالث ىف تازن ( لوقلا ماع قح نيذلا كل وآ ) هلرق نأو . نحرلا دمع

 یرابا مث © ۰-۷۳ م



 ريسفتلا باتك - ۵ ۱ ۷۸

 « انرطم ضراع اذه اولاق مدو لیقتسم اضراع هوأر الف ) ساپ - ۲

 باحسلا ضراء : سابع نبا لاق ( ملأ باذ ایف حير « هب ماجتسا ام وه لب

 ةشناع نع راسب نبنايلس نع 4 د> رضا ابأ نأ ورم انربخأ بهو نبا اندح دجا اشو - ۸۲۸
 « مس ۲ ناكامتإ « ها پل نم یر یتح اکحاض ول ہت "لوسر تيأر ام» تلاف هل ىنلا_جوز امنع هللا ىضر

 ۲ ۱۰۹۲ : ىف هفرط - 4۸۲۸ ثيدحلا ]

 اوأر اذإ سانا نإ هللا لوسراي : تلاق جو ىف فرغ ابر وأ ايغ ىأر اذإ ناكو : تلاق - ۹

 و , ام ةعئاع اي“: لاقف ؟ ةيهار ا كجو ىف فرم هر ار اذإ كا وا رطل هيف كوكي د نأ. اجر اوح رف مفلا من

 ( ارام ضراع اذه ) اولاقق «باذملا موق یار دقو « عراب م موق بذ "؟ باذع هے نوک نأ

 ضراع : ساپع نا لاق) هلوق .رذ نآ ريغ اهقاس (ةألا (مهيدوأ لبقتسم اضراع ا الف باب ) هلوق

 سابع نبا نع قوعلا قيرط نم ىرطلا جرخأو , هنع ةداط ىلأ نب ىلع قبرط نم متاح ىبأ نبا هلصو ( باحسلا
 نب دحآ ایثدح و رذ ىلأ اور فو مف اذک ( درجآ اند ( هل# ٠ ضراع اذه اولاق ابا تراثأ اذ] جيرلا : لاق

 نوي دم ىلعألا دانسالا OE رضنلا وأو « ثراملا نا وه ( ورمع انرخآ ) هلوق ٠ . « سلع

 عمجيو « كنحلا ىلعأ ىف ةقلعتملا ةمحللا ىهو ةا عج كيرحتلاب ( هتاوحل هنم یدآ ىتح) هل ٠ نوبرصم قدالاو
 يح كمض هنا » رخالا ثيدحلا ىف هاج ام اذه ینانب ال ( مسبتي ناك امن ) هل ٠ روصق» ماللا حتفب یم ىلع اضيأ

 هلوق . ةامللا روهظ مزلتسي ال  باينالا وأ مفلا مدقم ىف ىلا نانسالا یهو  ذجاونلا دوبظ نآل « هذجاون تدب
 نع ءاطع ةياور ىف عقوو ٠ ار هن ال ةهارك اب هجولا ىف رهاظلا ءىثلا نع تربع ( هجر ىف ةيهاركلا تفرع )

 ريخو اهيفام ريخو اهريخ كلأسأ ىلا میل : لاق حيرلا تفصع اذإ مع هللا لوسر ناك و ثيدحلا اذه ل وأ ىف ةشئاع
 لغو ره و یو ىذا ءایملا تلخ اذاو . هب تلسرآ ام 7

 یار اذإ ناک, هلوق نم قلا ءدب ق مدقتو . هلوطإ لسم هجرخآ ثيدحلا « هنع یرس ترطمآ اذاف « رب:أو لبقأ و
 موق بذع ) هإوق . ءاقستسالا رخاوآ ىف هريغو سنأ ثيدح نم دهارش ءاغدلا اذه مدقت دقو « ريدأو لبقأ ةليخم
 ال « كلذ اولاق نذلا ريغ خرلاب اوبذع نيذلا نأ اذه رهاظ ( ضراع اذه : اولاقف باذعلا موق ىأر دقو « خیرلاب

 نيذلا مم خیرلاب اوبذع نيذلا نأ ىلع بابا ةيآ رءاظ نكل . لوألا ريغ تناك ةركن تديعأ اذإ ةركلا نأ ررقت
 اضراعووأر ابلف ) ایفو تایل € فاتح لا هموق رذنآ ذإ داع اخآ رکذاو إل ةروسلا هذه ینف  ضراع اذه اولاق
 یثامرکلا باجأ دقو ( ميا] باذع اهف حير « هب متاجعتسا ام وه لب « انرطع ضراع اذه اولاق مهتيدوأ لبقتسم
 ناك ناف « لوألا نيع امنآ ىلع لدت ةنيرق قابلا یک مل اذإ درطآ اإ ةروك دملا ةدعاقلا هذه ناب لاکشالا نع
 موق ناموق اداع نأ لمحو : لاق مث . الف ( هلإ ضرالا قو هلإ ءایسلا ىف ىذلا وهو إل ىلاعت هلوة ىف اك ةنيرق كانه
 مجنلا ةروس ىف ىلاعت لاف دقف « لمتح هنکل . هدعب نخ الو : تاق« مريغ موق و ضراملا باصصأ مو فاقحالاب
 نع نمسح ذائساب دحأ ةيناثلا داع ةصق جرخأ دقو , ىرخأ اداع مث نأب رعشي هن اف( ىلوألا اداع كلهأ هنأو 2



 ۵۹ ۸۳۰ ثبدحلا

 ذوعأ : تلقف  هيفو  ثيدحلا قب هقا لوسر ىلا ىرضحلا نب ءالعلاو انآ تج رخ » لاق :ىركبلا ناسج نب ثراحلا
 اداع نإ : تاقف « هممطتسي هتک و ثيدحلاب لعأ وهو ؟داع دفاو امو : لاق « داع دفاوک نوكأ نأ هلوسرب و هقاب
 ناك الف , ناتدارجلا هما هتفارض ف ار هش كف < مه قسلسب 4*1 ركب نب ةيواعم ىلإ زنع نب لبق اوشعيف « ارطحق

 نه قبال ءادمر ادامر اهذخ : یدونف « ام ءادوسلا راتخاف تاب اج مهب ترف ٠ محل قستساف مل جرخ ربش دعب ۱

 الو « هيف كم رکذل ةريخ الا داع ةصق ىف هنأ رهاظلاو « هضعإ هجام ناو یاسنلاو ىذ.دنلا ج رخآو « ادحأ داع
 ةريخالا داع م فاقحألا ةروس ىف اوركذ نيذلاف « عرز ىذ ريغ دا و لیعاعو رجاه نكسأ نيح مهارإإ دعإ تينب
 لعا هلا و .دوه ريغ رخآ ین (داع اغآ لامت هلوقب دارا نآ هيلع مزايو

 . مويلو : ( اونمآ نبذلا ىلوم )ل دهاجم لاقو ٠ اپنیپ : اهفرع ٠ اسم اا قبيال یتح « اه.اثآ : اهرازوأ

 ريختم : نسأ . مدح : ممافضا : شايع نبا لاقو . اوقع ال: اونم الف ۰ رءالا ع : رمالا مزع

 اهرازرآ ) هل . بسح (اورةك نیذلا إل هریفلو. رذ ی ال اذک /مبحرلا نمحرلا هتل مس دم ةروس) هل
 : لاق ( اهرازوأ برملا عضت ىتح ال هلوق ىف ةداتق نع رمعم نع قازرلا دبع لاق ( ملسم الإ قبب ال ىتح اهماثآ
 . ىراخبلا ريغ دحأ اذه لقب ۸ : نيتلا نیا لاق . اب رح هایم . هلن اق ناک نم برا و : لاق . كرش نوکب ال یح

 نيا لاق ۽ هريغ هلع دق هافن امو . ىبتنا حرم نب یسع لزنب ىح ليقو « حالسلا اهرازوأ دارملا نأ فو رعملاو

 فذح مث < اباهأ مانآ ءارفلا لاق اک هلعلف « ام ماثآ ال برحلا نال كلذو , ريسفت ىلا جاتمم ريسفتلا اذه : لوقرق
 ىف ءاحلا ءارفلا ظفل و . ىنا كرشم قبب الف ماثألا لهأ عضن ىح : ساحنلا لاق اك وأ . هيلا فاضملا قبأو
 یعدا ام لم . ىنا ابحالس امرازواب دارلار برا ىلع دوعي نأ لمتح و « مهءاثآ ىأ برحلا لهآل اهداذ وأ
 مطزانم مهفرعو مهل ايب ( محل اف ءال هلوق ىف ةديبع وأ لاق ( ابيب : ابفرع) هلوق . الانحا دورشملا هنأ نيتلا نا
 ىبأ نبا قيرط نم ىربطلا هلصو دقو « هل طقسو رذ یا ريغل اذک ( مملو اونمآ نيذل' ىلوم : دهاجم لاقد ) هل
 هلق ۰ هنع حيجت ىبأ نبا قيراط نم ییابرفلا هلصو ( سالا دج ىأ سلا مزع اذاف ) لوق . اذوب دعاجم نع حبجب
 ( مدسح مهناغضأ : سايع نبا لاقوز هلوق . كلذك هقب رط نم متاح نآ نيا هلصو ( اوفعضن الف : اونهت الف )
 : لاق © مهئاذضأ هللا جرخ نا نا إل هلوق ف سابع نبا نع ءاطع نع جرج نا قي رط نم متاح ىبأ نبا هلصو
 ةروسلا رخاوأ ىف وایسو , انه رذ ىبأ ريغل اذك ( ريغتم نسآ ) هلوق . دسحلاو مهثبخ « محلا عا

 ١- کماحرآ اومطقتر ) ببسإ )
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 ةع تذغاف حا .تماق هنم غر الف , املا لا قاخ » : لاف لك ىنلا نع هنع هللا ىضر ةر ره ىبأ

 فاو ك صو نم -لصأ نأ نيضر الأ : لاق . ةعوطتلا "نم كب رثیاملا ماقم اذه : تاق « "هر : 4 لاف ؛ نمحرلا



 ريسفتلا باتك - 0 2۸۰

 نأ می ونا نإ متسع لبف ) منش نإ اومّرفا : ةريره وبأ لاق . كاذف : لاق « براي لب : تااق ؟ كّمطق نم

 « 6 مسماحرأ اوفو ضرألا ىف اودسفت
 [ ۷۰۰۲۰ ۰۹۸۷ ۰1۸۳۲۸۳۱ : ىف هفارطآ 4۸۳۰ ثيدحلا ]

 رامي نب لیعس باب | وبأ ی ییثدح لاق ةيواعم نع “متاح اند رج نب ميهارا شرم - ۳۱

 «( ۰ متی لبف ) ماش نإ اودترقا » هوا ةلوسر لاق مل . . اذهب ةريره یبآ نع

 للا ةلوسر لاق . . اذهب درترلا ىبأ نب ةيواعم ان ربخآ هللا نبع انريخأ دم نب رشب اشر - ۷۲

 «( مَع لف منش نإ اوءترفاو د هيو

 غرف الف قلخلا هللا قلخ ) هلوق . فيفختلاب بوقعيو ديدشتلاب روپما أرق ( كماحرأ اومطقتو باب ) هل

 ملکتت و دسجتت نأ زوجب ضارعالاو « ةقيقحلا ىلع نوكي نأ لمتح ( مجرلا تماق ) هل ۰ همأو ءاضق ىأ ( هنم

 برض قبرط لع كلذ نوكي نأ لمتح و . اهنابل ىلع ملكتف كلم مات ىأ فذح ىلع نوكي نأ زوحيو « هللا نذاب

 لوعفم فذ رنک الل اذك ( تذخأف ) لوق . اهعطاق مثإو اراصاو لضفو اهنأش يظعت دارملاو ةراعتسالاو لثلا

 ىبباقلا لاق « ةينثتلاب «نمرلا ىوق<» یربطلا ةاور ىفو « نجرلا وقحي تنخأف » نكسلا نبا ةءاور قو « تذخأ

 نم ةمئاقب تذخأ : لاقف فذملا ىلع حارشلا ضءب ىثمو < هلاكشإل فرا اذه انل أرقي نأ ىزورملا ديز وبأ ىف

 هن ال  برعلا ةداع ىلع هب مزن و هب راجتسي ىذلا عضوأا وهو ءرازإلا دقعم وقجلا : ضايع لاقو ‹ شرعلا مءاوق

 نم هللاب اهتذاعتسا ىف محرأل ازاجم كلذ ريعتساف « انرزأ هنم عمت امم هممت اولاق اک « عفدو هنع یماح ام ق>أ نم

 «مايإ اهنرعشآ : لاقف هوقح اهاطعأف د ةيطع مأ ثيدح ىف اک هسفن رازإلا ىلع وةحلا ناطر دقو . ىنا ةعيطقلا

 اذهىلع ینعاا و « باطلاو ةراجتسالا ىف حاحلالا دنع هب كلاب ةداعلا ترج ىذلاوهو « انه دارااوهو هرازا یی

 محرلا ةلاح هبش هنأك ةيليقعلا ةراعتسالا ىلع ىنبم لوقلا اذه : ییطلا لاق . ةح راجلا نع هللا ةيزن: داقتعا عم حيف

 ةراعتسالا لددس ىلع سا مث « هب راجنسلآ وقع ذڅ اب ریجتسم لاحم امتع بذل او ةلصلا ىلا راقتفالا نم هيلع ىه امو

 ذخآلاو لوقلاب ةراعتسالا تصثر مث « ةقيقحلا ةدارإ نع ةعئام ةنيرق نوكيف مايقلا نم هب هشبل مزال وهام ةءاييختلا

 ديب ذخألا نم ةراجتسالا ىف دك 1نيديلاب ذخالا نال ديك أتأل هيف ةينثتلاو « ىرخأ ةراعتسا وهف رقحلا ظفلب و

 هيمابفتسالا « ام » انه یه : كلام نبا لاقو . ففك ١ ىأ رجرلا هانعم لمف مسا وه ( هم هل لاقف ) هلوق . ةدحاو

 نع ءاجل كلذ لثم عمم دق نکل « ةرورج یهو الإ كلذ لمفي ال نأ عئاشلاو « تكسلا ءابب اهيلع فقوو ابفلآ تفذح

 لوسر ضبق : اولاقف ؟ هم تلقف « جيجحلا جیجنک ءاكبلاب حیجض اباهآلو ةنيدملا تمدق : لاق لذا بيؤذ ىبأ

 ماقل لا ةراشإلا هذه (ةءيطقلا نم كب ذئاملا ماقم اذه)هلوق . لالب نبا وه (ناملس انثدح)دانسإلاف هلوق . لي هللا
 هللا ءاش نإ بدآلا باتک لئاوأ ىف محرلا ةعيطقب قلعتي امل نايب ديم یایسو , كب ذئاملا ماتم اذه ىف ىايق ىأ

 . هب ریجتسلا ءىثلاب مصتعملا وهو « ذیعتسلا ذئاءلاو « ةعيطقلا نم ذاع ماقم اذه » ىرطلا ةياور ىف عقوو . ىلاعت

 هعقد نم نایب ىقأيسو « فوقوم دارشتسالا نأ هرهاظ اذه ( متسع لبق : تنس نإ اوءرقا : ةريره وبأ لاق ) هلوق
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 انثدح ) هل . ریثک ىبأ نب رفمج نب دمو لالب نب نایلس نع منم بأ نب ديعس قیرط نم یربطلا ةاور ىف اذكو
 لوق ۰ ۰دمب و هلبق ىذلا ىف روکذلا درتنم ىبأ نبا وه ةءواعمو , ةنيدملا لرل یفوکلا ليعامس] نا وه ( متاح

 هنم غرف الف د ظفأب ليعامس] ن متاح نع نيديرط نم لیعاسالا هجرخأ دوو ٠ هلق ىذلا تيدا ی ) اذبي)

 . كل كلذف لاق م براي لب تلاق هلوق دعب دازو . ةدايرلا رک ذب لو « كئاعلا ماّقم اذه : تل اقف محرلا تماق

 متاح هعفر ةرب ره ىبأ ىلع لالب نب ناماس هفقو ىذلا نأ هلصاح ) منش نا اوءرقأ : هللا لوسر لاق مگ ) هلق

 ) اذهب ) هلو . كرابلا نا وه ( هللا مع ان رخأ هلوق . ةروک ذلا لیعاسالا اور ىف حقد اذكو ¢ ليعاإ نا

 نابح قيرط نم ليعامسالا هجرخآ اذکو « ريخألا مالکلا اذه حفر ىلع امتاح قفاوو « نتااو دانسالا اذهب ىأ

 ةالولا نم انآ ىلع شک الاف ( ميلون نا إل هلوت ليوأت ىف فلتخا : ( هيت ) . كرابلا نب هللا ديع نع ىسوم نیا

 رکذ م کنم عقي نأ قلا لوبق نع مضر عأ نإ جعل یعااو 5 ضارعالا ی ليقو ۲ ما ملو نأ ىنعلاو

 لو و ىفلا تعم“ و لاق لفغ ن هللإ قمع ثب لح نم هيب لت ل ىرالا جرخأ أم هل كوشإ و د ربشأ لرالاو

 نأ سانلا اولو نأ ماع هللا ذخأ « شيرق نم ىحلا اذه م لاق € ضرألا ىف اودسفت نأ مت و نإ متسع لوف 3

 یا ۸ ىلع قبرط نم متاح ىبأ نا هلصو ) ربع نسآ ( هلق. € مهماحرأ اوعطقب الو ضرالا ف اودس ال

 یا نبا جرخأو « نتنم ريغ ةداتق نع رمعم نع قازرلا ديع لاقو . هلثم ةديبع وبأ لاقو . سابع نبا نع ةحاط

 هيف اطوفرم الب رط اٹیدح ركذف عقلي ىنلا دنع ناكايلع نا د یرصیا ذاعم ىلأ ةياور نم لسم قيرط نم متاح

 ملعأ هللاو : هيف ردك ال : فاص لاق «نسآ ريغ ءام نم راهنأو لاف ةنجلا ركذ

 یو 5-5

 تالا ةروس - 4
 0 دهاحم نع روصنم اوو ةيح سلا } موهوجو ف مايع) : زهاوع لاقو ۰ نيكلاه رو : دوو لاقو

 اکو كلوقك مرسلا ةرئاد لاقيو ۰ ةردشلا ةلماح فاسلا : هقوس ۰ ظا ااف ۰ ةخارف : هأطش ۰ عضاوتلا

 هاو , 2۶ ۶ هم 5 7 5 3
 اسو اتام وأ ارش ةبحلا تی «لابنسلا ءطش : هاطش . هورضني هور مپ ۰ باذعلا ءوسلا ةرئاد ءوسلا

 لَم وهو « قاس ىلع مقت مل ةدحاو تناكولو «هاوق ( هرّاف ) ىلات لوق كاذف « ضمیب هّضعب یوقیف

 امنم تبني ام بلا یو اممبامصأب ها وف "مث « مدحو رخ ذإ عیب هللا هبرض
 اروب : دهأج لاقو ۱ هلوق ۰ رد یا ریل ةلمسإلا تاطّوس ) مح را نمجرلا هلأ م حتما ةروس ۱ دو

 لا و : ةع وا لافو « دن ىبأ ریل طقسو ۰ اذهب دهاع نع حک نأ نآ قبرط نم ىرطلا هاصو ) نيكل اه

 : یرم) زلا نب گرا دبع لوق همهو كلو أ مامطلا راب

 روب انأذإ تقتف ام قئار یاسا نا كيلا لوسدای

 لوآلاو «قةدجسلاو یساقلاو قييمشكلاو ىلمتسملا ةياور قو ۱ ةن بلا : مه رج و ف مامیس ( هو . كلام ىأ

 هدف و نيئامبملا ءاملا نوكسو نيسأ ا ةنحسااو <« كلذک هاج نع کا قرط نم متاح 1 نبا هلص و دما « لوأ

 3 ةا ليقو « ةمعنلاو ةرشبلأ نبأ وهو « ةغللا لغأ هذع باوصلا وهو ضايع لاق أاموحتفي لیصالاو نكسلا نبا
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 و و و و و و و نطعبف

 : ىريكعلا لاقو . ءارفلاو یاسکلا هتبثا دقو نوكسلا ركنأو اضيأ ءاحلا حتفب ةيتق نأ مزجو . یہا لاخلا لیقو

 هجولا ین اهرنآ ةدجسااب ديرب هنال هيجوت هقفاو نمو لمتسلا ةاوراو . هچولا نول هيناث ن وکسو هلوأ حتفب ةنحسلا
 : دهاجم نع روصنم لاقو ) هلوق ٠ « ةحسملا » قسنلا ةياور ىف عقوو « ةداجبو ةدجب هجولا ىف دوجسلا رثآل لاقي

 ن دیه ریت » قو كرايملا نال « دهزلا و ىف هانبور و « روضه نع ر رج نع ییدلآ نب ىلع هلصو ( عضاوتلا

 ةدياز ةياور ىف داز « عودتخلا وه : لات دهان نع روصنم نع امهالك ةدئازو نايفس نع متاح ىبأ ناو « ديمح
 هل «نوعرف نم ابن یضآ وه نم یتمع نيب ناك امر : لاقف « هجولا ىف ىذلا رثألا اذه الإ هارأ تنگ ام تاق د

 < هأظش جرخأ عرزك إل هلوق ىف ةديبع وبأ لاق ( ةرجدلا ةلماح قاسلا هقوس ۰ ظلغ ظلغتساف « هخارف هأطش )
 قاسلا هق وس لع یوتسا « ظاغ ظلفتساف « مالا لثه راص هاواس هرزآف عرزلا هاطشا دق لاقي  هخارف جرخأ

 ام : لاق ( هاظش جرخأ عدزك ) هلوق ىف دهاجم نع حيجن یبا نبا قبرط نم ذيمح نب دبع جرخأو : رجشلا ةلماح

 , تينت لينسلا ءطش هأطش ) هلوق هل وصأ ىلع : لاق € هقوس ىلع ) هلوق ىف هبو « یمنیو متيف ةلقحلا بنحب جرخم

 ىلع مقن مل ةدحاو تناك ولو . هأوق ( هرزآف 2 لات هل زق اذن ضعب هضءإ ىوقيف اعیسو ايام وأ ارشع ةبحلا
 هلوق : كلا اهتم تيلي ام ةرحلا ىوق اک هب اب هاوق مث هدحو جرخ ذإ هل ىنلل هللا ةن رض لثم وهو « قاس

 قازرلادبع لاق (هورصني هودزعي) لوق . ريدك ناو ورع وبأ ابضو  نيدضوملا ىف نيسلا حتفب ءوسلا دوبمجلا أرق
 هورزعو هب اونمآ نيذلاف م فارعالا ىف مدقت دقو « هورصنب ِ لاق ( هو دزءهب و ) هلوق ىف ةداتق نع رمعم نع

 نم عنملاو ةءاعالاو مظعتلا یعع ىتأي ريزعتلاو 0 رارك-الا نم ارارف ريق وذل اب امريسفت یفہذر هذهو ) هورصأو

 ةءارق ىلع ريسفتلا اذهو < ةيانجلا ف عوقولا نم ىلاجلا عما هن ال بيدأتلا ی ر زا هیج, انه نمو « ءادعالا

 ثيدحلا : ثيداحأ ةسمخ بابلا ىف ركذ مث . ةزملا نم نيءازب « هوززعي » سابع نيا نع ذاوشلا ىف ءاجو « روهمنا
 : لوالا

 (اديبُم انف كل احتن اإ ) بيس - ١
 ریس ناک هلا لوسر "نآ هيبأ نع هما ی رطز نع كلام نع Ss ù لا "دبع شرح — ۳

 ٠ ءب لا لوس بم رف ءیش نع باطما نرم هلأسف اليل هعم ريب باطلا ب راما سقف
 ثالث ياكم هللا لوسر تر « ربع أ "تکست : باطلا نب مه ”لاقف « ؛ هبجم رف هلأس مث هب ف هأس مث

 ”نآرقلا "ىف كرمي "نأ ”تيشخو سانلا مامآ تمادقت م یریمب تک رغ : رع لاق « كبيحال كلذ لک تارص
 نا کور تح نار فلز نوكي نأ تیغ دقل “تاق ۰ ین عاصي اخراص "تع نا تبث ۳

 نإ ) : أرق مث . سشلا هيلع تشاط اع لا بحأ هل ةرو بقا لغ تآ زئأ دقل : لاقق « هيلع تاسف

 خامنلا هکرتف 4 ضیب ناك هلماو « ائيش انه فلؤال ركذي مو خنلاب اذك (۱)



 ٩۸۳۰ of - (۸۳۳ ثيدحلا

 ( انييم احتف كلل انحتف

 : هنع هللا یفر سنأ نع » ةداتق تەم لا ف انئادح ر انث دح راشب نب دمع انشزم - 4

 « بلا : لاف تیم اعف كلل انحف ان )

 لاق لقسم ی رشا دع نع 3 رق نب 3 وادم ان دع هم اند مه را ن لسم اشو - ۰

 لا ةءارق كل يخ نأ تئش ول ةيوامم لاق « ابف جرف حتتلا ةروس ةكم حتف موب يي ىنا أرق »
 | « تامل

 ۱ نال 6 لاسرالا هنر وص قاساا اذ_ه ) رفس ف ناک ا هللا لوسر نأ هيبأ نع لأ 3 ديز ساع ( هلوق

 ٠ ىديعب تکرخ رمع لاق » هئانثأ ىف هلوق ليل د: رع نم همت هنأ ىلع لوح هنكلا . ةصقلا هذه نامز كردي مل لسأ

 ٠ نب دلاخ نب دم قيرط نم رازبلا هجرخأ « رمع تمم ىرخأ قيرط نم ءاج دقو « ىبباقلا راشأ كلذ ىلاو « حلا .
 ٠ ناوزغ نبا ةياؤدو . یهتنا «ناوزغ ناو ةمثع نبا الإ اذكه كلام نع هاور لمن ال » لاق مث كلام نع ةمثع
 | هنأ اناظ رازبلا لع یاطلغم اهكردتساو ,هنع دوآ ابجرخأ دق - داره فورعلا حون وبأ نمحرلا دبع وهو -

 ۱ نب دعو مبكح ىبأ نب ديزي قیرط نمو نيذه قيرط نم « كلام بئارغ » ىف ىنطق رادلا هدروآ و « ناوزغ نا ريغ
 ٠ ليعامسالا نأ ىزافملا ىف مدقت دقو « لاضتالا حيرصب كلام نع هوور ةسمخ ءال رف ؛ اضيأ یینلا لو برح
 ٠ ىبأ ن نمحرلا دبع قيرط نم قاربطلا ةياود ىف ءاجو ۰ ینمرتلا اهجرخأ اذكو « ةمثع نبأ قيرط جرخأ اضيأ
 ۱ سنا نع ةداتة نع هيب أ نع رمتعم ةياور ىفاذكو 5 ةيدب دا ةرمع ره روك ذلا رفسلا نآ دوعسم نبأ نع ةمقلع

 ٠ لبس ثيدح ىتأيسو «تلذنف ةبآكلاو نزحلا نيب نحنف انكسذ نيبو انیب ليح دقو ةيبيدحلا نم انمجر امل » لاق
 ٠ ةمجعملا حتفب یهو نانجضب دعس نبدمح دنع عقوف : هيف تلزن ىذلا ناكملا ف فاتخا و . ابیرق كلذ ق فینح نا

 نکامالاو « ةفحجلاب رشعم ىنأ نعو < مبنا عاركب « ليلك الا » ىف کالا دنعو ۰ ةفيقحخ نونو ما نرکسو
 لب « باوج مالک لكل سيل هنأ هنم دافتسي ( هبحي لف ءىش نم باطخلا نب رمع هلأسف ) هو . ةيرافتم ةنالث
 ۱ نال وأ همسي م هلي ىنلا نأ یثجن هن ركل ام] لاؤسلا رمع ريركتو . مالكلا ضعبل ابا وج نوكي دق توكسلا
 ٠ اهب هلفشا الوأ هتباجإ كرت امتإو . كلذ دعب ةباجأ متلي ینلا لمل و « هدنع امهم ناك هنع لأي ناكىذلا مالا

 | « رع مآ كتلکش م ىويمشكلا ةياور ىف ( رع ما ) فاكلا ركب ( تلکش ) هلوق . ىحولا لوز” نم هيف ناك
 ۱ ءاعدلا درب مل نوک نأ لمتح و » حاح الا نم هنم عقو ام ببسب هس ىلع رع اعد 0 اهدلو ةارلا نادقف لكشلاو

 . ءار مث ىازب ( تدزن ) لوق . اهانمم دصق ريغ نم بضخلا دنع لاقت ىلا ظافل الا نم ىه امناو ةقيقح هسفن ىلع
 ٠ كللقآ لقثملا ىنعم : ىدوادلا لاقو « ىباطخلا و سراف نا هلاق هيلع تححلا ىأ « ربشأ فيفختلاو ليقثتلاو فيفختلاب

 ۱ اهدعب ةمجعلا رسكب ( تبشن اف) هلق . تعجارب ترزت رسف نم دمبأو « هنع بيحب نأ بحي ال ام هتلأس اذإ همالک ۱

 . تافل قلطأ : ىبرعلا نبا لاق + ختفلاو ةرفغملاب ةراشبلا نم اف امل ىأ ( سمشلا هيلع تعلط اع ىلا بحأ ىحل) | هلوق ۰ هما لع فقأ مل ( ب خرصي اعراص تعم نأ ) هلوق . تركذ ام ريغ ءیشب قلعتا مل ىأ « ةنک اس ةدحوم



 دیزب مث ىتعملا لصأ ىف نيئيشلا ءاوتسا ةلضافلا طرش نمو « سمشلا هياع تعلط ام نيبو اهطعأ ىنلا ةلذتملا نيب .

 نم هيلا بحأ اهنأ هانعم ناب لاطب نبا باجأو . اهرسأب ايتدلار ةلزنملا كلت نيب ءاوتسا الو « رخآلا ىلع امهدحأ
 . ةرخآلا الا اهاوس ءىش ال ذإ ابندلا ركذب ءىثلا ركذ نع سنا جرخاف ةرخالاو ايئدلا الا ءىش ال هنآل ءىش لك

 ةلضافم الو (الیقم نسحأو ارقتسم ريخ) هلوقک ةلضافملا ام داري ال دق لءفأ نا : هلصاح ا« برملا نا باجأ و

 وأ اباثم ءىش ال ابندلا نأ نودقتمو ماف سانلا ربك أ سفنآ ىف رقتسا ام ىلع عقو باطخلا وأ ١ رانلاو ةنجلا نيب

 تادام نيب ةلضافملا دارم نأ لمتح و . یهتنا هنم لضفأ ءىش ال نأ نونظب ام ريخ هدنع الأب ربخأف . ةدوصقملا اهنا

 اهنکل ایندلا دومآ نم نکنم ناو تابآلا عیج و « ابحجرف هب ةقلعتملا تابالا نم اهريغ هيلع لدام نيبو هيلع

 انحتف انا سن نع ةداتق تعم ) هلق . ىناثلا ثيدحلا . سسمشلا هيلع تعلط ايف اهلك تلخدق ايندلا لهأل تلزتآ

 ضعي نأ نيبو « اذه نم متأب ىزاغملا ق هجرخأ دقو ٠ ارصتتع هدروأ اذكه ( ةيبيدحلا : لاق € انیبم احتف كل

 لوأو حتفلا ةمدقم ناكهنآل احتف ةيبيدحلا ىف حقو ام ىمسو « لسم ةفركع نع هضعءبو لوصوم سنأ نع ثيدحلا

 ءافلاو ةمجعملاب (لفغم ن هللا دبع نع) هلوق ,ثااثلا تبدحا , یزاغلا باتک ق انييم كلذ حرش مدقت دقو « هب ايسأ

 فيك» ظفلب ىرخأ قيرط نم دمحوتلا ىف هدروأ دقو « ةءارقلاب هتوص ددر ىأ ( امف عجرف ) هلوق . دجم نزو

 ببسإ كلذ ناك ليقو « هعضوم ىف دملا عابشإ ىلع لوحم وه : ىطرقلا لاق « تارم ثالث ۱۰۱۰م : لاق ؟ هعيجرت

 لیعاعمالا دنع ةيعش نع دعوا نب ىلع ةا ور قنا زظأ هيف اذهو . ةقاناا كب ردت نم عمج زنا لصخ اکار هن 0

 ىف ةديبع وبأ هجرخأ اذكو « نحللا كلذ تأرقا انيلع سانا عمتي نأ الو : لاقف « ةئيل ةءارق أرقي وهو »

 بم نم انم سيل د ثيدح حرش ىف ةلأسملا هذه ريرحت ركذأسو ؛ 2.مش نع رضنلا نأ نع « نآرقاا لئاضف »

 0 نآرقل ب

 ( ابتسم اطارص كيمو كيلع هتف “يو رأت امو كيد نم مآدفت ام فلا ك دن ) صاي - ۲

 22 ینا ماق »لوقي ةريخملا مسج هنأ دايز اين دح ةنجيع نا ا ريخأ 0 لضنلا نب ی دم شرم بس ۷۹

 « اروکش ادبع نوک أ الفأ : لاق « رأت امو كب ذ نمر مدقنام كلل هللا رفغ هل ليقف « ءامدق تماروت 'ىتح

 مس دوسألا ىلأ نع ٌةَوْيَح انربخآ یبحم نب هلل هلبع انئدح « ززملا دبع نب ”نسحلا اش - ۷

 م : ةشناع تلاقف « هام رفت یتح لیلا نم ”موقي ناك مب هللا ین نأ » ابن فا یضر ًةثئاع نع ةورُ

 .اروکشآدبع نوك أ نأ بحأ الذأ : لاق ؟ رخ امو كبث ذ نم مدقنامل هللا رفغ دقو هللا لوسراپ اذه منصن

 « کر من أرقف ماق کر نأ دارأ اذإف ءاسلاج لص هل رثكا لف
 نم ىلبللا ةالص ىف هحرش مدقت دقو « هامدق تمروت ینح مقلب ىلا ماق » ةبعش نب ةريغملا ثيدح عبارلا تیدحلا

 دوسالا وأو « ىرصملا حرش نبا وه (ةويح ان أبنأ ) لوق ٠ كلذ ف ةعئام تیدح سماخلا ثيدحلا . ةالصلا باتك

 مدقت دقو « نومندم هفصا و نو رم دانسالا اذه فضنو : ءورع مت ثفورمملا لفونلا نمرلا ديع نب د# وه

 یدارلا نأكُت « رک ىأ « ندب اءلف » ظوفحلا : لاقذ ىدوادلا هركنأ ( همن شک املف ) هلوق . لیلا الص یئ هحزش .



 ۵ 4۸۳۸ ثيدحلا

 امو مب تام دقل و « الصا نمسلاب دحآ هفصی | : لاقف ىذوجلا نبا اضيأ هبقعتو ۰ ىهتنا محللا ةرثك لع هلدأت

 وه ااو كلذك سولو ؛ هر رك هناظ « ندب » یار ال ةاورلا ضءعب بسحأو < نيتم موي ىف ريعشلا زبخ نم عش

 ريعشلا نيخ نم عيش مل هنأب هلالدتسا فو « رهاظلا فالغ وهو : تلق . ةديبع وأ هلاق « نسأ ىأ انیدبت ندب
 عبشلا مدع عم ةرشع ىدح]و عست ىلع ةدحاولا ةليللا ىف هفاوطو عاملا ةرثكىف اک تازجملا ةلمج نم نوک هناف « رظن

 جرخأ دقو ؟ لک لا ةلق عم ندبلا ىف محللا ةرثكدوجو نيبو عوجلا عم ىلا ريثكت نيب قرف ىاو « شيعلا قيضو

 نكل « اسااج هنالص رثكأ ناک لقثو هلي هللا لوسر ندب امل » تلاق ةشاع نع ةورع نب هللا درع قيرط نم لسم

 نأ دارآ اذاف « اسلاج ىلص ) هلوق . نسلا ف هلوخدل اليلق ناكناو هج لم هيلع لقث ىأ « لقث ه هلوق ليوأت نکم

 «هاجرخآ « عكر مث ةبآ نيمبرأ وأ نيئالث نم | وعن أرقف ماقد هيبأ نع ةورع نب ماشه ةياور ىف (مكر مث أ رف ماق عكر,
 قب اذاف » ظفلب ةثثاع نع نمحرلا دبع ن ةيلس ىبأ قيرط نم اجرخأو « ةالصلا ريصقت باوبأ رخآ ىف مدقت دقو

 دارأ اذاف » ةشئاح نع ةرمع قيرط نم لسا و « عكر مث مثا6 وهو اهأر ف ماق ةيآ نيعبرأ وأ نيئالث نم وحن هتءارق نم
 ةفص ىف ةشئاع نع قيقش نب هللا دبع قبرط نم سم ىور دقو « ةيآ نيميرأ ناسنإ أرقي ام ردق أرقف مات عكر نأ

 لوم اذهو «دعاق وهو دج و عكر ادعاق أرق اذاو < مق وهو دج و عكر مئاق وهو أرق اذإ ناكو ه هيفو ی هءرطت

 ريثكو ¢ ليللا ةالص ىف هيف ثحبلاو كلذ نايب مدقت دقو« نيش دحل ا نيب امج نسلا ىف لخدب نأ لبق لوالا هل اح ىلع

 ءالصلا ريصقت باوبآ رخآ ىف اضيأ هدئاوف نم

 ( اريذكو ارشجمو (دهاش كاناسرآ ان| ) بيسي - ۳

 راسب نب ءاطع نع لاله ىبأ نب لاله نع ةَس ىبأ نب ززملا ”دبع انّئدح ةلسم نب هللا دبع اشو ۸

 كانلسرأ انإ یبلا امأ اب ) : نآرقلا ىف ىتلا ةيآلا وذه "نأ » امنع هللا ىضر صاعلا نب ورع نب هللا دبع نع

 تنأ « نیما از رحو اريذنو ارشبمو ادهاش كانلسرأ اإ ىلا اهمأ اب : قاروتف ىف لاق ( ًاريذنو ارشبشو ًادهاش

 نكلو « ةئيسلاب سا مندی الو « قاوسألاب باس الو ظیاغ الو ٌنذب سيل «لکو نا دمت « ىلوسرو یدبع

 ایم ايعا اهم حعفیف 1۳1 الإ هلال: اولوقي نأ ءاجاوعلا "لا هب ميقي یتح هللا ةضبقب ناو « حفصيو ۳

 « الغ ابولقو « امص اناذاو
 ةيا ور ین اذک « ینمقلا ىأ ( ةبلسم نب هللا دبع انئدح) هلق ( اريذنو ارشبمو ادهاش كانلسرآ انإ باب ) هلوق

 هقادبع نوكي نأ نيب دوفسم وبأ هيف ددرتف بوسنم ريغ« هللادبع , امهريغ دنع عفوو . نکسلا نب ىلع ىبأو رذ نآ

 ىزملا اذه حجرو . خاص نب هللا دبع هنأ ىدنع : ىنادجلا ىلع وبآ لاقو . ثيللا بناك اص نب ها ديعو ءاجر نبأ

 ٠ زب زعلا دبع نع خاص نب هللا نبع نع « درفملا بدالا ١ باتكى هئيعل: ثيدحلا ]ذه جرخأ ىراغبلا نأب هدحو

 سیل و ؟ دحاو خوش نع ناخيش دعاولا ثيدحلا فه نوكي نأ عذاملا امو« هب مزجا كلذ نم مزار ال نکا : تلق

 ق یراخبلا جرخأ دقو « ناظفاح امهو رذ ىنأو ىلع ىبأ ةياور ىف هب مزج لا حقو ام حجرأب بدلا ىف عقو ىذلا
 ذيدعلا دبع انثدح - بوسنم ريغ ب هللا دبع انثدح د هيف لاق اثيدح ملا باک نم « افرش الع اذا ديبكتلا باب د

 يرالا حن « رف ج۷ حم



 ا
o۸7ريسفتلا بانک - ۵  

 « بابلا ثيدح ىف امجف ددرت نيذلاا نيلجرلا نيب دوعسم وبأ هيف ددرتو ء بوسنم ريغ رثكألل اذك . ةيلس ىبأ نبا

 ىف ظفاح نم ةدايز انا « هيلا ريصلا نيعتف «فسوي نب هللا دبع انادح » نكسلا نب ىلع ىبأ ةباور ىف عقو نكل
 نع) هلوق ٠ عویبلا لئاوأ ىف هيف لوقلا مدت ( لاله ىنأ نب لاله نع) هلق ٠ نظااب هرسف نم ىلع مدقتف ةياورلا
 ةياورلا كلت ىف مدفت و « اضيأ عوببلا ىف راسي نب ءاطع ىلع هيف فالتخالا نايب مدقت (صاعلا نب ورمع نب هللا دبع
 ضعبب فوصومل هنا لجأ » لاقف ةاروتلا ىف إب ىنلا ةفض نع هولأس م آو « هب ورع نب هللا دیع ثيدحت بیس
 ىديع هللا لوسر دمت لوالا رظسلا یف » لاق بعك نع ناوكذ ملاص ىبأ قيرط نم یدادللو . «نآرقلا ىف هتفص

 , : ةاروتلا ىف لاق (ادذن و ارشمو ادهاش كائاسرأ انإ يلا اأ 0 0 نآرفلا ىف ىنا بالا هذه نا ) هلو . « راتخا

 ادهاش وأ ءرانلاب ةاصمللو ةنجلاب نیعیطلل ارشبمو ةمالا لعادهاش ىأ ( ارشبمو ادهاش كانلسرآ ان] ىنلا امأ اب

 « برملا مه نييمالاو « انصح یآ ىاز اهدعب ءارلا نوكسو ةلمهملا رسكب ( ازرحو) هلوق . غالبالاب هلبق لسرلا
 ٠ هرکی ناك ام ىلع زبصلاو « ریسیلاب هتءانفل هللا ىلع ىأ ( لكوتملا كتي ) هلوق . عویبلا ف كلذ حرش مدفت دقو
 ظفب ) هلوق . تسا لافل لوالا قسذلا ىلع ىرج ولو « تاغتلالا قيراط ىلع ةبيغا ةغيصب عقو اذک (سبل ) هلوق

 (كلوح نم اوضفنال بلقلا ظيلغ اظف تنكولو « ممل تنل هللا نم ةحر ابل ىلامت هلوفل قفاوم وه (ظیاغ الو

 2 املا ىلع لوحم سالاو هيلع لبج یذلا ءہبط ىلع لو# ىلا نال 14 مهيلع ظاغار 0 لاعت هلوت ضراعي الو

 ( باخ الو ) هلوق . ةبالا سفن ىف هب حرم وه اک نيقفانملاو رافکلل ةبسنلاب مالاو نينمؤلا ةبسنلاب ین وأ
 عقد الو ( هلوق : اضيأ كلذ مذفت دقو « ما داصااب و « هريغو ءارفلا اهتبثأ ةغا یهو ةل هلا نيسلاب هيف اذك

 ةبيط هرجاپمو ك«, هدلوم د بعك ةياور ىف داز ( نسحأ ىه یاب عفدا إل ىلاعت هلوق لثم وه ( ةئيسلاب ةئيسلا
 ةللاو دیحوتلا تبثیو كرشلا ین ىتح ىأ (هب بقي ىح ) هلوق . هتبع ىأ ( هضبقي ناو) هلو . « ماشااب کلمو
 « هتقيقح ىلع وه سيلو قلا نع ىأ ( ايمع انيعأ ) ديحوتلا ةملكب ىأ ( اهب حتفيف ) هلوق . رفکلا ةلم ءاجوعلا
 ريفا نب ںیہج لسم ىفو . بولقلاو ناذالا ىف مالكلا اذکو « ةفاضالاب « ىمع نيعأ , ىبباقلا ةياور ىف عقوو

 ميةيو « امص اناذآ عمسيو , ایع انيعأ حتفیو « افلغ ابولق نتخيل « لسک الو نهوب سيل » ىرادلا دنع حیعم دانساب
 نأ ىلا ةراشالل ( نيعأ ) هلوق ىف ةلقلا حم ىنأ ليق : ( هنت ) . « هدحو هللا الإ هل ال لاقي یتح ءاجوع ةئسلأ
 لوألاو (.ورق ةلالث ) هلوقک سکعلاب و ةرثكلا عضوم ىف ىنأي دف ةلقلا حج لب ليقو « نيرفاكلا نم لفأ نينمؤملا
 ىنمملا ىلع بواقلا درت دقو ( اناذآر هلوق ىف ةاخاؤملل وأ ةلذلا عمج ىلا لودعلا ةتكن وه نوكي نأ لمتعو . لرآ
 ةرنک عمج ناذالا عمسي مل اک ةلق عج بولقل عسي مل هنأ هباوجو « لوألا

 4 هک تسلا هل زا یذلا وه ) با - ع

 ايب » لاق هنع هللا ىضر هارباا نع قاحسإ ىبأ نع ليثارس نع ىموم ثب لا دیبع نشرب - ۹
 ا ی ۰ هر هم ۰. ۲ ۰ لا هم 031 هل ۶
 ءاثيش رب ملف رظنف لجرلا جرفن « رفنی لمج < را دلا ىف طوب رم هل سرفو « أرقي هني بلا باح أ نم لجر

 « نآرقلاب تأ رنک ”ةنيكسلا كلت : لاقق هل “ىف كلذ رك ذ حبصأ الف « ”رفني لمجو



 همم ` 46 عييت ثيدحلا

 نآرقاا لئاضف ىف هماعب ىنأيسو  ةنكسلا لوزت ىف ءاربلا ثيدح هيف ركذ ( ةنيكسلا لزنأ ىذلا ره باب ) هلق
 ىلاعت هللا ءاش نإ هحرش عم

 ( ةرّجبشلا تحن تحن لنت ذإ | ) اإ - ه

EA °كنلأ ةييدملا مو انك » لاق باج نع درر# نع لاس ان لح يحس ی بيت اشو -  

 € 2۳ام: راو

 نعد نابع نب قع تعم“ : لاق و ةدانق نع ةبعش" انث دح ةبابش ” ای دح هلا دبع نب لع اش - ۱

 « فذلتا نع و ئنلا ىه « ًةرجشلا دهش نم *ین را لفغم نب هللا دبع
 |[ ۱۳۲۰۰۵۷٩ : ق ۱۸۰۱ ثيدحلا ]

 « لسا ىف لْوَبلا ىف ین زا لا نب هللا دبع تمم » لاق نامه نب ةةبقعأ نعو - ۲

 تباث نعد بالف يبا نع دلاخ نع بش انثادح _رفعج نب اوج انثدح دیلولا ن ۱

 « ةرجشلا دام نم نر « هنع هللا ىضر كالا نبا

{A4تبا نب , بيبح نعر هايس نب ززعلا دبع اح ان دح ىماسلا و قاحسإ نب ا اش -  

 لاقف « هلا باتك ىلإ نعد نيذلا ىلإ ر 1 : لر لاقف« نیفصب انك » لاقف هلأسأ لاو ابآ تین: لاق

 نيب ناک ىلا حاصلا ینعی - ةيبيدحلا 1 7 تار دقلف « کشآ ایا : فّینح نب لبس لاقف « معن :*یلع

 سيئا أ ؟ لطابلا ىلع مو « لا ىلع اس + لاقف " رع ءا « ایل اقل الات یر واو - نیکرشلاو ب ىبلا

 ؟ نی هللا رک انو جو« اینو ىف ين هلا ىطغأ مهنف : لاقت :لاق ؟ رانا ىف مالتقو « ةا ىف انالتق

 ¢ ركب ابآ ءاج ید "رھا مف اشفتم مجرأ ٠ ًادبأ ۵ هللا e ناو ل ها لوضز ىلإ : نالت ا:  لاقف

 "نلو ¢ 2 نا ”لوسر “نإ باطلا نا اب : لاق ؟ لطابلا ىلع مو قلا ىلع انس 1 رڪ ابأاي : لاف

eحتنا روس تازرف «ادبآ هل  » 

 مولي انک ) راج ثب دح اهدحأ : ثيداحأ ةعئرأ هيف ركذ ( ةرجشلا تحن كن وعیاب ذإ هلوق باب ( هلوق

 وه ( هللا دبع نب ىلع ) هلوق ؛ اهن و . ىزافملا باتک ىف یفوتسم ةيلع مالكسلا مدقت دقو ( ةثامعبرأو افلأ ةيبيدحلا

 ةفيفخ فاق مث ةدحوملاو ماللا حتفب ىت ۳ للا وهو ( ةبلس نب ىلع) ىلهتسملا ةءاور ىف عقوو 0 رثك الل اذك ىندملا نبا

 ( فذخلا نع مقلب هلا لوسر ی : لاق ةرجشلا دبش نم یزاا لففلا نب هلا دبع نع ) هل . ىذابالكلا مزج هب و

 تعج نايمص نب ةبقع نعو ) هلو : بدآلا ىف هيلع مالكا یأیسو « نیعیصا نيب یھ اب ىرلا ىأ ةمجعم ءاخم

 يسخرسلا نع رذ ین !ذكو ىليصالا ةياور ىف دازو رثك الل اذک ( لستغلا ىف لوبلا ىف ىتزملا لفغم نب هللا دبع
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 الو لب ةبآلا هذه ريسفتب ام قامت ال هب هبقع ىذلا فوقولا و عوفراا ناثيدحلا ناذهو ( نساوسولا هنم ذخأب )
 ام هلثمو , ةمجرتلاب قلماملا وه ردقلا اذرف «ةرجشاا دبش نم » هيف ىوارلا لوقل لوألا دروأ الو ؛ ةروسلا هذه
 ميرممتلا نايبل هدروأف ىلاثلا ثيدحلا امأو . دصقلا ال عبنلا قيرطب نتملا ركذو كاحضلا نب تب اث نع هدعب هركذ
 ثيدحلا اذهو . هرد هللف فرصتلا نسحو ةقدلا ةءان ىف هعینص نم اذهو « لفغم نب هللا ديع نم نارهص ن ةبقع عاب

 هللاديع نع نايبص نب ةبقع نع ةداتو نع دیعس نع عيرز نب ديزي قبرط نم لاو جرختساا ىف مه وبأ هجرخآ دق

 ليصالا دنع ىلا ساوسولا ركذ ةدايز نأ ىلع لدب اذهو « لستفملا ىف لابي نأ - رجذ وا - یون » لاق لفغم نبا
 نسحلا نع ثءشأ قيرط نم الا نابح نبا هح و نئسلا باا جرخآ معن . مو قيرطلا هذه ىف هقفاو نمو
 هفرع ال بيرغ ىذمرتلا لاق « هنم ساوسولا ةماع ناف « همحتسم ىف مدحأ ناووي ال د هعفر لفغم نب هللا دیع,نع

 اذهو « اضيأ نسحلا نع لسم نب ليعامس] قيرط نم هجرخأ ىربطلا نأب بقعتو « تمشآ ثيدح نم الإ اعوفرم
 نع ) هلوق . ءاذحلا وه ( دلاخ نع) هلوق با ایلا ثيدحلا . فيعض ليعاماف الو < قالطالا ىلع دراو بقا

 لو ثيدحلا اذه نم هيلا جاتح ینلا ردقلا رکذ اذکم ( ةرجشلا بامصأ نم ناکو كاحضاا نب تبا نع ةبالق يأ
 ةجاحلا عضوم ىلع رصتقب ةرات لب « ةيعبتلا ءایشالا داريإ ىف دحاو قس لعرجي م هنأ كلذ نم دافتسيو « نا قس
 ىف ىرخأ قيرط روكذملا تباث ثيدحل مدقت دقو . كلذب ننفتلا دصقي هن أكف « هماب هقوسي ةراتو ثيدحلا نم
 ( هايس نب زيزعلا دبع انثدح ) هلوق . ىمفانطلا ديبع نأ وه ( لعب انثدح ) هلوق « عب ارلا ثيدحلا . ةيبيدحلا ةرزغ
 مل( هلأسأ لئاو ابأ تبنآ ) هلق . ةيزجلا رخاوأ ىف مدفت « ةاونم ءاه هرخآو ةفيفخ ةيناتحت مث ةروسكم ةلمرعب
 ءالؤه نع هلأسأ هلها دجسم ىف لئاو ابآ تينا و هظفل و دبع نب ىلعي نع هتياور ىف دا هنیب و + هنع لولا ركذ

 ةنيدم یه (نیفصب انك لاقف) هو . هركذف « لجر لاقف نيفصب انك : لاق _ جاوا ىنعي ىلع مهلتق نيذلا موقلا
 رت ملأ : لجر لاقف ) هلق . ةنواعمو ىلع نيب ةدوهشملا ةعفاولا ام تناك جینمو ةقرلا نيب تارفلا ءىطاش ىلع ةميدق
 هرگذ « ءاوكلا نب هللا دبع وه لجرلا اذه . ةبآلا رخآ ىلا ذحأ قاس ( هللا باتكىلا نوعدی نيذلا ىلا
 فحاضملا عفرب صاعلا نب ورع مييلع راشأ مهنوبلغي قارملا لهأ داك امل ماشاا لهآ نأ كلذ بیس ناكو « یربطا
 « نظ اک ناکف امف اوءقو ىتلا ةدشلا نم اوحرتسیف ةلواطملا حقت نأ كلذب دارأو « اف اع لمعلا ىلا ءاعدلاو
 نعذأف م ركذ ام مهلئاق لاق « نيدتي نم مهبلاغو ىلع ركسعب نم عمو , هللا باتک نیب و اننیب اولاقو اهومفر الف
 للمي نع ناجلس نب دمحأ نع ثيدحلا اذه یثاسنلا جرخأ دقو . هديب قلا نأب اقثاو مهل ةقفاوم ميكحتلا ىلا ىلع
 ايلف لاق و نيفصب انك هلوق دعب دازو « دمحأ ابجرخأ ام وح ةدايزلا ركذف ىراخبلا هجرخأ ىنلا دانسالاب ديبع نبا
 ىلأي نا هناف هللا باتک ىلا هعداف ىلع ىلا فحصملا لسرأ : ةيواعمل صاملا نب وربع لاق ماشاا لهأب لئقلا رحتسا
 جراوهلا هة ءا « هللا باک اننیب كلذب لوآ انآ : ىلع لاقف , هللا باتک منيب و اننيب : لاقف لجر هب ىناف  كيلع

 . ىثمت الأ « موقا ءالؤهي رظتنن ام نینمژلا ريمأ اي : اولاقف میقتاوع ىلع میف ویسو - ءارقا مهسا ذوب نحنو -
 انآ » یناسنلاو دمجأ داز ( معن ىلع لاقف ) هلوق . « فینح نب لهس ماقف ؟ مهنيبو اننيب هللا كح ینح انفویسب مهلا
 فینح نب لمس لاقو ) هلوق . یدیب قلا نأب قئاو ین ژل هللا باتکب لمعلا ىلا تیعد اذإ ةباجالاب یآ « كلذب لوآ
 . دیرآ قح ةلك ىلع لاقف , هت الا كح ال اولقو مكحتلا اورکنآ مهم اشک نال ىأرلا اذه ىف ىأ ( مكفنأ اومها
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 مهل ركذو « ةحاصملاب لعأ هنوکل هب يشي ام فلاخ ال نأو لع ةعراطع ةياحصلا رايك مهلع راشآو « لطاب اه

 9 حلصلا نم هيلا |وعد اماوفلاخو لاتقل لع اورمتس نأ ذمو اوأر مار ةيديدحلاب مهل عقوام فاح ب لوس

 هاش نإ ندنرطا ةباتتسا باک ىف ةصقلا هذپب قلعتي ام ىقأيسو « هيف يل ىنلا عرش ناك یذلا وه حلصالا نأ ربظ

 طورشلا باتک ىف قوتسم ةيديدحلاب قلعتي ام قبسو « ىلاعت هللا

 تارجملا ةروس - ٩

 هناسل ىلع “هللا یضقی ىتح هيَ هلا لوسر ىلع اوات ال اوم دقت ال : هاجم لاقو

 انصق : انما أ « مستني : .Kal مالسالا دعب رفكسلاب ىعدي : اوب انتالو ٠ صلخأ : نحتما

 ۰ بسح تارجحلا ىلع هريغ رصتقاو « رذ یا اذك ( ميسرلا نمحرلا هللا مسب . تارجحلا ةروس ) هلق

 ال اومد ال : دهام لاو ) هلو .  ینلا جا وزآ توبب دارلاو ملا نوكسإ ةرجح عمج نیتمضب تارجحلاو

 م دهاجب نع حیجت ىبأ نبا قيرط نم دیح نب دبع هلصو ( هناا ىلع هللا ىضقي ىتح مللي هللا لوسد ىلع اوتاتفت

 .لادلاو فاقلا حتفب ۳ اومدنت « ىسانيلا جاجحلا وبآ طيض : ( همین )۰ هجولا ادم نم مالکلا مذ J باتک ق هایورو

 قیرط نم ىربطلا یورو « ريسفتلا اذه الع قيطن» ىلا یهو ىرضملا بوعي ةءارقو سابع نبا ةءارق ىهو

 نم سان م : نسحلا لاقو لاق « هللا اهرنآف اذک ىف لز'أ ول نولوقي اوناک اسان نأ انل ركذ : لاق ةدانق نع ديعس

 قيرط نم ياي رفلا هلصو ) صلخأ نحتما ( هلوق ۱ ةداعالاب 2 ىنلا ماف رحنلا مو ةالصاا لبق اوعذ نيلسملا

 الو) هلوق . بحأ ابف مهيولف هللا صلخآ : لاق ةدانق نع رمعم نع قازرلا دبع لاق اذکو « هظفلب هنغ حی ىبأ نبا

 ۳ سم وهو رفكللاب لجرلا وعديال 0 ظفلب دواجم نع یاب رفلا هلصو ) مالسالا لعا رفكلاب یعدب : اوزيانت

 الو ) ضعإ ىلع مكضعب نعطي ال : لاق 4 مسفنأ اوزلت الو  هلوف ىف ةداتق نع رمعم نع قازرلا دبع لاقو

 هل لاقیف لسي ىدوهبلا ناك : لاق نسحلا نعو . قفانماي قسافاي : لسلا كيخال لفت ال : لاق ( باقلالاب اوزبانت

 ینثدح ىعشلا قيرط نم دواد وبأو دحأ یورو . هوم ةمركع قيرط نم یربطلاو . كلذ نع اوف . ىدوجاي

 لجد انيف سيل و ةئيدملا زا هللا لوسر مدق ( باقل الاب اوزبانت الو ر تلذ انیف » لاق كاحضلا نب ةريبج وبا

 هل ۰ « تانف « هنم بضغي هنا : اولاق ءامسألا كلت نم مساب مهم أدحأ اعد اذا ناکف . ةئالث وأ ناقل هلو الإ

 )یش نم ميلع نم مانتا امرإإ) هلوق ف هب و  هظفاب دهاجع نع ىبايرغلا هلصو ) انصقن انتلأ 7 مصقنب ماي (

 انتل بسانني امت لو « ادارطتسا انه هركذ ر وطلا ةروس نم ىناثلا اذه : ( هیبنت ) . ءائبالل ءابالا انصقن ام : لاق

 تال نم وهو « اهفذحم نوقابلاو « ةزمه ةدايزب کای ال و أرق هناف انه ورمع ىبأ ةءارق ىلع یرخالا ةيالا عم

 ۰ : هبور لافو لاو ¢ ةددبع وأ ا تل

 تيأ اهارس نع ناب لو تيرس ادن تاذ ةلملو

 تل اب یلآ نم وبف 4 مانتلا امو 2 هلوأ اما و 1 ینفرص ىأ یچاح نع یتالاو قح یتالآ ۱ برملا لوقتو

 ص2 يا
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 ١- رعاشلا » ةئمو ¢ قول: نورعشت 2 بالا ( یبلا توص "قوف کناوصا اوف رال ل اب «

  - 0داك» لاق کیم ىلأ نبا نع "رم نب ”مفان انثذح یمشلا ليج نب ناوفص نب ةَرَس اشو

 ”بكر هيلع مدق نیح غطي *ىبلا دنع امماوصأ افر ءامهنع هللا ضر ”رمغو ركب وبآ اكلهم نأ نارتا
 ”ظنحأ ال عفان لاق - رخآ لجرب رخالا راشأو « مشاجُم یب یخآ سباح نب عرقالب امادحأ راشأف « م ىف ميك 3 ۳ و ۶ . ۳ 3 8 .r ملأ او ّ

 َلزنأف « كلذ ىف اهناوصأ تمفتراف « كف الخ حور ام : لاق « ىفالخ الإ تدرآ ام : ريما ركب وبأ لاقف  همسا

 لَو للا لوسر مسی رم ناك اف : ريبزلا نبا لاق . ةيآلا < مك-ئاوصأ ومفرشال اونمآ نيذلا اهيأ ا) 1

 « ركب ابأ ىنعي . هيبأ نع كلذ "رکذب ملو « همهفتسي ىتح ةيآلا مذه دعب
 نع سا ن یوم فابن لاق ن'وع ۳ انربخا دعس نب هز انث لح لا دبع نب ع اشو - ۲

 « هلع كل ”زعأ انآ هللا لور اي لج لاقف « شيق نب تباث دقفف لب ىنلا نآ » هنع هللا ىضر كلام ن سنأ
 تنوع "قوف هتاوص عاري ناک . *رش لاف ؟ كفأشام : 4 لاقف « هسأر گم هتیب ىف اسلاج هدج وف اف

 « ىموم لاقف « اذكو اذك لاق ذأ هريخأذ ما یبلا لجكرا ىنأف ءرانلا لهأ نم وفو هلع طبع دقف لر ىنلا
 نم كکلو «راّتلا لهأ نم تسل کا : ل "لقف هيلإ 'بهذأ لاقف « ةميظع ةّراشبب ةرخالا 2 راا هل عجرف

 تا لأ

 ( رعاداا هنمو نولمت نورعشت ) هلوق . ميمجلل اذک ( ألا ىنلا توص قوف مقا وصآ اومفرتال باب ) لۇق

 ٹودلاب مالل یادآ هل نم هليختيال ءیش ىلع انه یامرکلا هبنو « رمع نبا ىلوم عفان وه سیلو « ىكملا یحمبا وه
 عيمجلل اذنك ( ناريخلا داك ) هلوق ..ىعبات کلم ىبأ نب هللا دبع نال ايئالث ثيدحلا اذه سیا : لاقف لاجرلاو
 قو « رذ ىبال اذک ( ناكل م ) . ةدحوملا نوكسو ةلم لاب ةاور حارشلا ضعب ىحو ةليقث ةيناتحت اهدعب ةمجعملاب

 دا هچرخآ دقو . ىهنانأ ر دهی بصل هنأكو نون ريغب عفو اذك نيتلا نبا لاق ؛ نونلا فذحي « اكله » ةياور
 اذه مث « رذ ىبأ ةءاورل نيتلا نبا اهيسأو ماللا رسکپ وهو « اکا نأ » ظفلب ربع نبا نع عفان نع عيكو نع
 ىذلا بابلا ىف ىتأيسو « ريبرلا نب هللا دبع نع هلمح کلم نآ نبا نأ هرخآ ىف روظ نکل لاسرالا هتروص قایسلا
 امهتاوصأ اعفر) هل . هلاكب هركذف « مربخأ ریبزلا نب هللا دبع نا » ةکیلم ی أ نبا نع هظفل و كلذب حيرصتلا هدعب
 نصح نب ةع عقوأ نأ دوب عسل ةئس مومردق ناكو € مگ یب دقو» ںآ اور ف ) م یا بكر هيلع مدق نيد

 عرج نبا هنيب « رع وه ( امهدجأ راشأف ) ھلو . ىتئادملا نسحلا وبأ كلذ ركذ « ميم ىنب نم نطب مو ربنعلا یب
 نا م ظفلب رع نب عفان نع ليعامن] نب لمؤم ةياور نم ىذمرتلا دنع عقوو « هدعب بابلا ىف ىلا ةياورلا ىف
 لوسداپ هلمعتسنال رمع لاقف ؛ هموق يلع هلمعتسا هللا لوسراب : ركب وبأ لاقف علب ىنلا ىلع مدق سباح نب عرقالا
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 .عرقالاب ) هلوق ٠١ لعأ هللاو ليعامسا نب لمؤم نم تبثا هتياورو « جرج نبا ةياور فلاخ اذهو ۾ ثيدحلا « هللا

 فیفختو ةلمهملا ردكب لاقع نب سباح نب سارف ديرد نبا لقن امف همساو بقل عرقألا ( عشاجم ىب ىخأ سباح نبا
 ةفالخ ىف سباح نب عرفألا ةافو تناكو « یرادلا ىمويمتلا مراد نب هللا ديع نب عشاجب نب نايفس ن دم نا فاقلا

 ظفحأ ال : عفان لاقف رخآ لجرب ةرو کما هتياور ىف جرج نبا هنيب : ركب وبأ وه (رخآلا داشأو ) هلوق . نا

 نبا ىأ ةرارز نب دبعم نب عاقعقلا هنأ ةكيلم ىبأ نبا نع رج نبا ةياور نم هدعب ىذلا بابلا ىف أيس « همسا

 ۰: هدوجل تا رفلا رابت هل لاقي ناك: « عماجلا مى ىلكلا لاق . ىرادلا یمیمسلا مراد ن زب هللا ديع نب دوز نب شدع

 ىأ ( قالغالإ تدرأ ام ) هلق . حب دانساب « ةباحصلا » ف ىوغبلا هدروآ « نينح ةوزغ ىف ركذ هلو : تلف
 هنأ نيتلا نبا كحاو . دمتعملا وه اذهو « قالخ تدرأ اإ , دحأ ةياور قو « ىلوق ةفااخع الإ كد ۳۳

 ینلاو « ماللا فیفختب « ىلاو » ةيمامفتسا اذه ىف « ام» و ء رجلا فرح ظفلب « ىفالخ لا تدرآ ام و انه عقو

 یبمشکلا نع رذ یال خستلا ضعب ىف نيّدلا نبا اهركذ ىلا ةياورلا تدجو دقو.یفل ام ىلا رزم تدصق ءىش ىأ

 ةءاور ىف (هللا لزناف) لوف . « امهتاوصأ تمفترا ىح « ايراتف » حرج نبا ةياود ىف ( امهتاوصأ تعفتداف ) هلق
 ماصتعالا ىف أيس اک عیکو داز (ةءآلا کتاوصآ اوعفرت ال اونمآ نيذلا اهيأ اي ) هلوق . «كلذ ىف لزنف» حيرج نبا
 - هلوق ىلا - هلوسرو هللا یذب نيب اومدقت ال اونمآ نيذلا اء اب تا زن و جرج نبا ةياور فو « میظع هلوق ىلا ه

 . بارعالا ةافج مالک ةبآلا هذه لوز بيس نأ حیحصاا : ةيطع نبا لاق « كلذ لک شتا دقو « اورص مهنأ ولو

 ال ) ةدوسلا لوأ وه ريمأتلا ىف ام ملات ىف نيخيشلا ةصقب قاعتي ینلا ناف . ثيدحلا اذه كلذ ضرامي 1 : تاق ۰

 تاز نيذلا بارعالا ةافجو « هتوص ضفخ اهم رمع كرمت < اوسفرت ال إل هلوق ام لصنا ال نكساو € اومدنت

 رمعم نع قازرلا دبع لاق (تارجحلا ءارو نم كنوداني نيذلا نا ) هلوق مم صتخ ىذلاو « مب“ ىب نم م مهف

 لاق « نيش یمتش ناو نیز ىحدم نا دم اي : لاقف تارجحلا ءارو نم لس ىنلا ىلا ءاج الجر نا » ةداثق نع

 عم حيجرتلل لدعإ الف « اممدقتت بایسال ةبالا لزثت نأ عنام الو : تلق ۰« تازنو « لجو زع هللا كاذ : لب ىلا

 هيلا ترشأ ام نيبيل اذه بقع سيق ن تب اث ةصق دروأف كلذ رعشتسا ىراخبلا لعاو ۰ قرطلا ةمصو حنا رومظ
 ر ةصق ىلا ةراش] « محل اريخ ناكل مهلا جرخت ىح اوربض مهنأ ولو هلوق باب » ةمجرتب هلك كلذ e عما نم -

 وه هنال تباث ثيدح ركذ هنأ كو « ابيرق هنيب أس اک ائيدح ةمجرتلا ف ركذي مل هنکل < مک ینہ نم بارعالا ةافج
 هلوق ۰ . الوطم ىزاغملا ف قع) نبا هدروأ اک نر وك ذملا ميك یب نيب ةرخافملا ف مالكا عقو ۱ بيطخلا ناك ىذلا

 > كلذ دعب رمع ناکف » ماصتعالا ىف عيكو ةءاور ىف (همیفتس ىح ةيآلا هذه دعب لب هلا لوسر عمسي رمع ناك اف)

 دمع قيرط نم رذاملا نأ ج رخآ دقو تلق . ,همرفتسي یتح هعمس مل رارسأا یخ > أك هاديح تودع و ىنلا ثدح اذإ

 ثردح نمالوصوم کالا هجرخأ دقو « لسم اذهو « جلي ىنلل كلذ لثم لاق قيدصلا ر كب ابأ نأ ةمقلع نب ورع نا

 کنارم !وعفرت ال تلزث ال و لاق ركب ىبأ نع باہش نب قزاط قيرط نم ةبودرم نبا هجرخأو , هوحن ةر ره نآ
 ىنعي هيبأ نع كلذ رکذب مو ) هلوق . « رارسلا یخآک ال كيلكأ ال نأ تب 1 هللا لوسراي تاق : ركب وبآ لاق ةنآلا
 ابآ ناف ةكيلم یا نب هللا دبع ركب ابآ وأ ريبزلا نب هللا دبع ركب ابآ كلذب دارا هنأ لمتح : یاطلفم لاق ( ركب اأ
 ركب وبأ ہدارم ترا ىلا دشرت رمع ركذ ةئيرق لب « باوصلا نغ ديعب اذهو : تاق ٠ ةباحصلا ىف ركذ هل ةكيلم



 ريسفتلا باتك - 0 ۱ 2۹

 لموم قبرط نم ىربطلا ةياور ىف حقو دقو «هدج ديبزلا نا رکذ امو » لاق ىذمرتلا ةءاور ىف عقو دقو . قيدصلا

 ىف دعس ىلع بقع هيفو ءركب ابآ ینا هدج ريبزلا نا ركذ امو » هرخآ ىف لاقف رع نب نع ليعامسا نا

 ه دعو صاةلا نا ىلع لاغقلا هركنأ دقو « دیس اذه یبا نأ د هلوقل هيلا نوبسني هتذب دالوأ نأ ةب وبنلا صن اصخلا

 وهو مهاربإ ىلا بسن ىسيغ نأب رمعل نب یح جتا دف نهی « ءابثألا نع ملي صتخا ايف ىعاضقلا

 بقانملا ىف مدقت اک قیدصلا ركب ىأ بهذم وهو « رورشم دجلا ىلع بالا قالطإ و « حيمص لالدتسا وهو « هثثب نبا

 وه ( هللا لوزا لجر لامن ) هلوق . ةوبنلا تامالع رخاوأ ىف وتم هحرش مدقت ( سيق نب تباث دقتفا ) هلق

 ۰ دوعسم وبآ لقو « ىدع نب صاع وه ليقو ؛ سنآ نع ثيدحلا اذهل هلاور ىف ةيلس نب دا٣ هئيب ذاعم نب دعس

 سذأ نبا وه ( ىموم لاقف ) هلو . هب اةامتم اءلع كلجأل لعا ىأ ( هملع كل لعا انآ ) هلوق ٠ دمعاا لوآلاو

 سنآ نع ثيدحلا یوار

 ( "نولقمیال مرثک أ تارحملا هارو نم كنوداني نيذلا نا )با — <

 دبع نآ کیم ىلأ نبا ىنريخأ لاق عرج نبا نع حاجح انن ذح دمع نب ”نسحلا اڑ - ۷

 دم a ما رزکب وبأ لاقف « كك "بلا ىلع میم ىنب نم 26 ر مد هنر ربا نب تا

 "تورا ام : رم لاقذ ؟ ىفالخ - الإ وأ - 7 "تر ام ل سياح نب عّرفألا , رم لب رم لاقو

Eكاذ ف لايف ا ارضا "تعفترا  il):ا یدب س او ال اونمآ نذلا  

 « ةيآلا تن تح . ولوسرو

 مدقت دقو ریبزلا نبأ تبدح هيف رکذ ( نولقدي ال مرثكأ تارج#ا هارو نم كنوداني نيذلا نأ باب ) هلوق

 لاق ءاربلا نع قمت ىبأ قيرط نمو . . ميك ىب بارعأ م: لاق دهاجم قيرط نم ىربطلا یورو < هل, ىذلا ف هحرش

 ف تورو اتو كراع هللا كاذ : لاقف « نيش ىذ نإو نیز ىدمح نإ « دمای : لاقف مللي ىنلا ىلا لجر هاچ د

 قيرط ن »و و ٠ بالا تارجحلا ءارو نم كن وداني نيذلا نآ : هللا لزئأف و دازو السر هلثم ةداتق نع رمعم قب رط

 قيرط نم ريسفتلا ىف مدقت دگ نب جاجح لاق اذك(ةكرلم نآ نبا ی ریخآ حرج نبا سرع ع( هلوق ۰ هو نسمحلا

 نم رذاملا نبا هجرخأ و « فسو نإ ماشه هعبات و « ةئعزعلاب ةكيلم ىبأ نبا نع جرج نبأ نع فسوب نب ماشه

 نبا نآلع لمحيف «هريخأ ةكيلم یآ نبا نأ لجر ینا د لاق الجر هيف دازف جرج نبأ نع روث نب دمت قبرط

 هم هعمسق هةل مث « ةطساوب ةكيلم یآ نبأ نع هل جرج

 ( مل ًاريخ نآک مبل جر ىتح اوربص مهنأ ولو ) بصا
 ریسغب ةمجرتلا تاياورلا عيج ىف اذكه ( مهل اريخ ناكل مهلا جرخت ىتح اوربص مآ ولو هلو باب ) هلوق

 ةلاس ىبأ نع ةبقع نب یموم قيرط نم ةباحصلا ىف مه.ك ىف مصاع ىبأ نباو ىوذبلاو ىريطلا جرخأ دقو « ثيدح

 كن جاني نيذلا نإ ) تازنف ءانيلا جرخا ,دحم اب : لاقف إب ىنلا ىنأ هنأ ىميقلا سباح نب عرقألا ینثدح» لاق
 « لسم عرقألا نأ ةبلس ىبأ نع حیحصا : هدنم نبا لاق ؛ ر رج نبال هقايسو « ثيدهلا ( تارججلا ءارو نم
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 ابجرخأو » .عاطقناب ةلوطم كلذ ىف مع ی دزو ةصن قع] نإ در قاس دقو نيبجولا لع دحأ هجرخأ اذکو

 ةرضوب ىرخأ نرل نمو ةلزغإ] ىف سيق نب تباث اجرت ىف هدنم نبا

 قو - ۰

 لح لبتاو هقلح ىف هادیرّو : ديرولا رلبح نم ۰ جرف اهثدحاو ؛ رذوق : چورف 5 "دعب مجر ۱

 : تاقتساب . هان : دیصاا بح -ریم هو رصبت ٠ مپماظع نم “ضر | ضقت ام : دهام لاقو . قتامل

 ثّدعال : مس قلا وأ . اور : اوقف . 4 ضيف ىذا نم ”هئيرك لافو ٠ انیلع ایعافآ امییمفآ . ”لاوطلا

 : دیمشو بلاک ناکلا : : دیش قئاس ٠ دمر "ليقع بیق زر . کل ار ماشا نيح ۰ هریغب ةسفن

 هضعب دم هانعمو ( هماك أ ىف مادام ى“رفكلا : دیضن هريغ 0 بصتلا : تر . بيغلاب دهاش دییش

 ق ىف ىتلا حتی مصأع ناك دوبل رابذأو موجنلا رابذإ ىف . دیضتب سیل هماكأ نم جرح اذإف « ضب ىلع

 ثسبلا ىلإ نوجرذ موي : جورحلا موب: سابع نا لاقو . نابّصنيو امیج نارسْكيو « روطلا ىف ىلا رسكيو

 روبقلا بسم

 نع رءءم نع قازرلا دبع یورو < رذ یا ريغل ةلمسبلا تطقس ( محرلا نمحرلا هللا مسب .قةروس ) هلوق

 هلوق نم فاقلا یه لیقو « ضرالاب طيحم لبج : لاق دهاجم نع جرج نبا نعو . نآرقلا ءا نم مسا ق : ةدانق

 لوق وه (دز : ديعب عجد ) هلوق ۰ « فاق تلاق انل ىفف اهل تاق » رعاشلا لاق اک ةمأكلا ةيقب ىلع تلد ؛ ملا ىضق

 انعجرب نأ عيطتسي نه اولاقف ثعباا او ركنأ : لاق خرج نبا قيرط نم رذنملا نبا راو « هظفلب ةديبع ىبأ
 نه ی :ربطلا ىورو « هظفلب ةديبع ىبَأ لوق وه « ءارلا نوكسب ىأ ( جرف اهدحاو قوتف : جورف ) هلو . انييحو

 ءرذ نآ ريا اذه طقس (قئاعلا لیح لیلا و « هقلح ىف هادی رو ديرولا لوح نم) هلو . قشا جرفلا : لاق دما قي رط

 ىلع قيرط نم ىربطلا یورو . قتاعلا ىلا لیلا فاضي ا ديرولا ىلا هفاضاف : دازو هظفل, ةديبع یبآ لوق وهو

 صقنتام : دهاجب لاقو) هلق . قنعلا قرع نم لاق ( ديرولا لبح نم إل ىلاعت هلوق ىف سابع نبا نع ةحلط ىبأ نبا

 نع قوعلا قررط نم ىردطلا یورو « اذه حین ی نبا نع ءاقزو نع ىنايرفلا هلص و (مهماظع نم منم ضرألا

 ىعي : ةدادق نع رمعم نع قازرلا دبع لاقو . مرامش و مهماظعو ممول نم ضرآلال ك أت ام : لاق سابع نبا

 معز : ( هیبنت ٠) مادبا نم ىأ : نسا نع فوغ نع نجلس نب رفمج نعو . !وتام اذإ ضرألا مهلك أت قوما

 ءاغلا حتفب لعفو . مهماظع نم باوصلا : لاقو هلكشتسا مث « مهماظعا نم د ظفلب ىراخبلا ىف عقو هنأ نينلا نبا

 لاقو ۰ اذكه دهاجم نع ىنايرفلا هلصو ( ةريصب ةرصبت ) هلوق . اددان الا لاعفأ ىلع عمج ال نيعلا نوكسو
 ( ةطذحلا : ديصحلا بح) هو . لجو زع هللا نم ةمعن : لاق ( ةرصبت إل هلوق ىف ةداتق نع رمعم نع قازرلا دبع

 هلص و (لاوطلا تاقساب) هلوق ٠ ريعشااو ربلا وه : ةداثق نع رمعم نع قازرلا دبع ٍلاقو . هنع اضيأ ىنايرفلا هلصو

 ىرابا عض © ۸ ج۷۰ - م
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 قازرلا دبع لاقو . ةماق ىف الولع اهقوسب : لاق دادش نب هللا دیع قب رط نم ىراطلا ىود و. كلذک اضيأ ىنايرفلا

 هلق . قلخلا هدب ىف مدقت دقو رذ یال اذه طقس ( انيلع يعأفأ انييمفأ ) هلوق . امطوط ىمي : ةداتق نع رمعم نع
 شايع نبا نع ةحلط ىنأ نب ىلع قيرط نم یرطلا یورو ٠ كلذك اضيأ ىنايرغلا لصو ( دصر ديتع بيقد )
 نم ظفلیام) ةداتقو نسل لاق : لاق ةبورع ىبأ نب ديعس قيرط نمو . رشو رخ نم هب ملكت ام لک بتکپ : لاق
 قئاس ) هلو . رشلا ريخلا ىف كلذ امنا : لوقي ةمركع ناکو : هيلع بتك الإ ءىش نم هب ملكتي ام ىأ ( لوف
 اهقوسي قئاس : لاق نسحلا نه رمعم نع قازرلا دبع لاقو « كلذك نابرفلا هلصو (دبمشو بناكن اكلملا : ديهمثو
 (هل ضيق ىذلا ناطيشلا هنيرق لاتو ) هلوق . نامثع نع لوصوم دانساب هو یورو . اهامعب اماع دیشب ديهشو
 یورو . اضيأ ىنابرفلا هلصو ( اوءرض اوبقنف ) هلو ۰ هوحن ةدانق نع قاذرلا دبع لاقو < اضيأ یابرفلا هلصو
 یف ةديبع ومآ لاتو . اورثآ : لات ( دالبلا ىف !وبقنف ) لوق ىف سابع نبا نع ةحلط ىنأ نب لع قب رط نم ىراطلا
 : سيقلا قرما لاق « اودعابتو اوفاط ( اوبقنف ) لوق

 بايإلاب ةمينغلا نم تيضر ىح قافالا ف تبقا دقو
 ةداتق نع زمعم نع قازرلا دبغ یورو ۰ اضيأ یابرفلا هلصو ( هريغب هسفن ثدح ال : عمسلا قلأ وا ) هلق

 هللا بانک نم هدب ىف ام ىلع دیش وهو نارقلا عمتسا ىأ عمسلا قلأ باتکلا لهأ نم لجروه : لاق هال هذه ىف
 ادنآو مأشنأ نيح ) هلوق 1 عفتني لو عمتسا قفانم وه , نسملا لاقو رمعم لاق « اب وتکم علل اں ینلا دمي هنأ 0

 ٠ اهدنع بلكي نأ هقحو ( انييعفأ ) هلوق ريسفت ةيقب وهو « قلا .دب ىف مدقت دقو« رذ فال اذه طقس ( عفلخ
 هلوق . شک لا ظفلب دهاجم قيرط نم یاب رفلا هلصوو « باقلاب » ىنييمشكلا ةءاود ىف ( بیغلاب دهاش دیش ) هلوق
 نعرم نع قازرلا دبع لاقو . اضیآ قلخلا هدب ىف مدقتو « كلذك یبابرفلا هلصو (بصن نم بوغل نم انسمامو)
 هللا مییذک أف « تسلا موي حارتساو ةا موي قاخلا نم خرفو ماي أ ةتس ىف قاخلا قاح هللا نإ دولا تلاق : ةداتق
 ىلع هضعب دوضنم هانعمو : هماكأ ىف ماد م یرفکلا : ديضأ هريغ لاو ) هل ۰ ( بونا نم اتسم امو م لاقف

 ناك دوجسلا رابدأ و ( مرجنلا رابدأو) هلق < هانعع ةديبع یآ لوق وه (دیضنب سيلف هماک أ نم جرخ اذاف « ضعب

 ناو ورمع وبأ اصاع قفاوو « لاق اک وه ( نابصنبو اءيمج نارسكيو روطلا ىف ىنلا رسکیو ق ىف ىنلا حتفی مصاع
 مصاع سکلاب اهأرقو روطلا ف حتفلاب رولا أرقو , انه رسکلاب نوقابلا أرقو « انه حتفلا ىلع ئاسكلاو ماع
 ىربطلا حجرو « ادابدإ رد ردأ ردصم رسکلاو ربد عج حتفلاف « ذاوشلا ىف هريغ املقلو ؛ فنصملا لقن ام ىلع

 نم متاح ىبأ نبا هلصو ( دوبقلا نم ثعبلا ىلا نوجرخ مو جورخلا موي سابع نا لاقو ) هلوق . اهن حتفلا
 هون زمانجلا ف مدقتو « هظفاب سابع نبا نع ءاطع نع خرج نبا قيرط

 ١ - ديزم نم له "لوقتو ) ی ©
 ٤  ۰م 2 - ِ 2 ی ۶

  - ۸یضر سنأ نع ةداتق نع ةيعش ان دح ةرامع نب یر انثدح دوس الا ىلأ نب هللا دبع اشو

 [ ۱۳۸۵ ۶ ۱۱۲۱ : ىف هافرط - 4۸٤۸ ثيدحلا ]
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 هل ۱ 4۸0۰ 2 ۸4۸ ثيدحلا

 انثدح ید نب یبحب نب ديعس یریذلا 7 وبأ انئدح ناطفلا 'ىنوم نب دم اشو - ٩

 ؟تأالتما له مت لاقي » - نایفس و

 « ظف لف : لوقتف اپ 7 همدق ىلاعتو كرات يلا مضيف ؟ دي : ديزَم نم له : لوفتو

 ۱ [ ۷٤4۹ « 4۸0۰ : ىف هافرط ب 4۸4٩ ثيدحلا ]

 ۸ 0 س
 ةفقوب ناکام رک أو - عفر ةرره ىلأ ن نع د# نع فروع

Ao’هنع هلا ىضر رب "ره ىلأ نع ماك نع ربع یخ قارا م دم من 1۳ دبع اشم -  

 ىلام : ةنجلا تلاقو « نزجتلو نيريكستملاب تر * وأ : راثلا ت تلاقف « راثلاو ا تجاحن لَ لا لاق » لاق

 « ىدابع نم هاش أ 3 كب 7 مح ا ز تنأ : ةنحال یلامتو ك ات للا لاق« میس سانلا ءادمض الا ىناديال

 الف رادلا امأت « اه رم امہ ةدحاو “لکو « یدابع نم ءاشأ نم كب دعا باذع تن ام : راقلل لاقو

 نم لجو عام الو «ضعب لا اهضعب یوتزیو+لع كاف طق لق لق “لوقت ”لجر عضب یح « هلک
 «الخ اه هیشنی 1 م هللا ناف ةنجلا اأو . ًادحأ هقلخ

 ا رهاظف 4 ديم نم له ) موج لوق نع نع لقالا فلتخا ) دب زم نم له لوقتو هلوق باب ( هلوق

 عضوم "ىف قب ام لوقت اهتأكراكنا ماهفتسا هنأ فلسلا ضعب نع ءاجو « دي زملا بلطل اهنم لوقلا اذه نأ بابلا

 دق لخدم نم له ىأ ( دیم نم له  هلوق ىف ةمركع نع نابأ نب دا قيرط نم ىربطلا یورف ؛ ةدايزلل
 فيعض وهو سابع نبا نع ةم ركع نع رخآ هجو نم متاح ىبأ نبا هجرخأو ؛ هوحن دهام قیرط نمو ؟ تالتما

 « هجوم ذهاج هلاق ىذلا : ليعامسالا لاقو « ةعوفرملا ثيداحالا هيلع تلد ام ىلع ةدايزلا بل هنأ ىرطلا حجرو

 نم له لوقتو رانا ىف قلي ) شنا تبد> ىف هل ٠ . دیزل اف عضوم ال اهسفن دنع یهو دازت دق ابنآ ىلع لمحیف
 عضی ىح ) هلوق : مهو دما هجرخأ « اف قاب ميج لادا د َةدأَتَ نع ةاورع ىلأ نب ديعسةباور ىف ( ديم

 ىف ( طق طق لوقتف ) هلوق . « همدق ایف ةزما بر عضي ىح » ديعس ةياور قو « ةبعش ةاود ىف اذك ( اف همدق
 دق لوقتف » ةدانق نع یمیلا ناجاس ةءاور قو « كنزعو طق طق لوقت و ضعب ىلا ابضعإ یوزق 5 بمس ةباور

 الف » الت ىلا ةياورلا نو « طق طق لوقتف همدق مباع برلا عضيق ةر ره ىبأ ثيدح ىفو « ءاطآ لد لا اي دق

 ىبأ دنع بعك نب بأ ثيدح فو « ضعب ىلإ ایضعب یوز و ءىلتمت كانرف طق طف طق لوقتف هلجر عضإ ىح هلت

 دنع ديعس شف ثیدح ینو « طق طق لوقت و ضعب ىلا اهضعإ یوزف همدق اهيف عضي ىح ديزملا لأست مجد » لعب

 ٠ اهنأي ىتح دب نم له لوقتو اف قليو ديم نم له لوقتف اباهأ رانلا ىف قليف و هحأ ۳

 نم قازرلا دبع دنع ريسفتلا اذهب تبناو « ىسح یسج ىأ « طق طف » هلوقو « ىقدق یندق لوقتف یوزاتف اماغ
 رذ ىنأ نع خسنلا ضعإ ىف عقوو 0 عابش] دیشب رسكلا ذوحجيو « انكاس فيفختااب طقو « ةريره یآ ك كثردح

 لدب لادلابیمیتلا نابلس ةياورو ديعس بأ ثيدح ىف عقوو . ةعبشم نون ةدايزب « نطق هو عابشالاب « ىطق ىطق »
 يف بیاد مث . دوپمنا دنع باوصلا وه لرالاو . رج ترص طف ليقو . ىنكي نم اہکو ء اضيأ ةذل یهو ءاطا



 دهسفتلا باتك - ۹۹ ٥
 اذإ ءاقسلا طقطتي اک طّوطقتق اجماع ارم ضف 2 هظفاو هلق ىذلا لب ور م سنأ نع رخآ هجو نم هب ود ص نا ريسفت

 دارملا ف فلتخاو . كورم وهو ريطم نب یعوم هدنس ىف نکل ‹«دمتعملا وه ناكل تبث ول اذبف . ىبتنا « اتما

 مو ام ةلاحتسا دقتعف لب هليوأتا ضرعتي الو تءاج اک رمت نأ وهو ةروبشم هريغو اذه ف فلسلا قيرظف مدقلاب
 نايغطلا ىف تغلاب اذإ ۰ مبج لالذإ دارلا : لاقف كلذ ليوأت ف معلا لهأ نم ريثك ضاخو (۱) هللا ىلع ال

 برضى ءاضعالا ظاملأ لمعتست برعلاو « مدقلا ةقيقح دارملا سیا و « مدقلا تحت اهعضوف هقا اهذأ ديزملا بلطو
 اف هللا عضب ىأ قباسلا طرفلا مدقلاب داراا ليقو . هدي ىف طقسو هفنأ مغر مموقک « امتايعأ ديرت الو لاثمآلا
 یعااف 4 اطبخ قدو نم طبخ ام یس اک مدق اا نوکر دا مدقلا 0 ليعامسالا لاق 3 باذعلا لهأ ند امل همدق ام

 _ همسا قولخم كانه نوكي وأ مولعم قولخيلل ریمضا اف نيقولخلا ضءب مدق مدقلاب دارلا لمقو . لمع نم اومدق ام

 نوكيو اهيف ایلها رخآ رانلا ىف هللا عضي ىتح ینعلا نوكيف ءاضعألا رخآ مدقلا نآل ريخآلا مدقلاب دارملا رآ « مدق
 نآ كلذ و ةرواجلا ليكمل تقلطأ ىلا رامخالا نم اذه : هجا رخ] دعب هحیخ ىف نابح نبا لاقو . ديزملا ريمضلا

 نم اعضوم اپف برلا عضإ یہ لی زاس لارت الف اهنف هلآ ىهع ىلا ةنكمالاو ممآلا نم رانلا ىف قلي ةمامقلا مو

 : قدص عضوم ديرب (قدص مدق م نآ) ىلاعت لاق , عضوملا ىلع مدقلا قلطآ برعلا نآل ءىلتمتف ةروكذملا ةنكمألا

 نم جرخيف دوما ماقلا وهو , هتعافش ىلإ كلذ ةراشالاو « دمت وهو قدص مدق مدقلاب دارملا : ىدوادلا لاقو

 له تلاق نأ 'دعب همدق عضي هيف نال ثيدحلا صال ذبانم اذه نأب بقمت و . نام الا نم ءىش هبلق ىف ناك نم رانلا
 لمت و : تلق . اهم جرخ ال امف لمع ام ىوزتت ابنآ را حيرصو « اهم صقنپ هنآ هاضتقم هلاق یذلاو « دب نم نم

 لک یلعمٍ د لسم جيمس ىف ىسوم ىبأ ثيدح هيلع اواح اک رفکلا لهآ نم مهضوع لدبي امم جرخ نم نأب هجوي نأ
 جارخ] دنع عش هنأ كلذب دارلا : لاق ءالعلا ضع ناف. راثلا نم ك ءادف اذه : لاقعف یراصالاو دوهلا نم الجر لسم

 5 جرخ ىنذلا ناكمو هزاكم هسا یح مظەي نأب رافكلا نم ادحاو ممد دحاو لک ناکم لعج هنأو 2 نيدحوملا

 ىمسي نأ قحتساف رکت نم لوأ سياب]و « همدق اف رابجلا عضي یتح » هلوق نم هذخأ و « سيلب] مدق مدقلاب دارملا

 ظفاب تمءاج ىلا ةءاورلا نأ ىذوجلا نبا معذو 1 هيلع درلا فلک: نع ین اذه دعإ رورظو < ارابجو | ریچتم

 نأ لمتح و : لاق مث « أطخأف ینعلاب اهاورف ةحراجلا مدقلاب دارا نأ هنظا ةاورلا ضهب نم فيرح « لجرلا »
 هيلأ مهفاضأو « ةعامج ام عضب رب دم اف ۰ دارج نم لجر لوقت اک ةعاجلا ةظوفحم تناكنا لجرلاب دارا نوکی

 دودم وهو « لقنلا لهأ دنع ةا اث ريغ « لجرلا ۲ ظفاب ةياورلا ناب مزج كروف نبا غلابو . ضاصتخا ةفاضإ

 نم قولخم مسا ا ليقو 2 نیفولخا ضع! لچر ليقف مدقلا ىف مدقت ام وحب هريغ املوأ دقو . نيحيحصلا ف ابتو

 .ىثلا بلط ىف لمعتسن لجرلا نإ ليقو « لجر تحت هتعضو لوقت اک رجرلا ىف لمعتست لجرلا نإ لوقو ٠ نيقولخلا
 یف هرمأ لمعي ال هنأ نع هللا ىلاءت : ليقع نب ءافولا وبأ لاقو . لجر ىلع سالا اذه ىف ماق لوقت اک دجلا لیبس ىلع

 ندا بحب 2 ةعدب هلع لاؤسلاو « بجاو عب لاعالاو « كوبجم



 ۸۲(٤ - 4۸۰۱ ثيدحلا
۵۹۷ 

 ةباوج مهفید . یهتنا ةناعتسا ىلا وه امججوب ران ىف جاتح فيك باقاتف قارحالا وهو امعيط نع باقنت نأ هريغ

 لاقو ثيدحلا ركذف «رانل امأف « اهؤام اکنم ةدحاو لكاو , هيف لاق ثبح بابلا ثيداحأ ثلاث عقاولا لیصفتلا نم

 دانلا امأو « اهتلم لجأل هللا مدني نم اهزالتما عقب ةنا نأ ىلا ةراشإ هيفناف «ادحأ هقلخ نم هللا لظي الو د هيف

 لمتحت الو ىآلم ريصتف ضب ىلا امضعب مضنو نأ اهل ىضتقي ركذ ام هنع ربع ايش امف لعفي لب اقلخ ام ,ىثني الف

للا معنی لب لمعلا ىلع افوقوم سيل باوألا نأ ىلع ةلالد هيفو < اديزم
 . لافطالا ىف اک طق اريغ لمس ۱ نم ىلع ةئجلاب ه

 ىراخبلا کردآ ىريملا نايفس وبأو ۰ ىطساولا وه ( ناطقلا ىموم نب دمع اذ؛دح ) یناثا ثيدحلا لوأ ىف هلوق

 ىرئازجلا رمح نب هللا دبع ةاور نم لسم هجرخآ رخآ دنس هيف نایفس فا ( فوع انثدح ) وق . هقلب لو نسلاب
 لئاقلا (نایفس وبأ هفتو ناکام رثكاو هعفر ) هلوقو « الوطم ةريره ىبأ نع نيريس نبا نع بوبأ نع رمعم نع

 ناك هنأ یعلاو « یالثا نم هفقي حيصفلاو ةذل وهو یعابرلا نم هفقوم لاتو « هثع یوارلا ىسوم نب دم كلذ

 رمعم انريخأ ) ةثلاثلا قيرطا ىف هلوق . اضيأ هريغ هعفر دقو « انايحأ هعفربو انوقوم لاوحالا رك أ ىف ةيوري

 نع نيديس نر دم نع بويأ ىربخأ و رمعم لاق » هرخآ ىف قازرلا دبع فنص» ىف عقو ( ةربره ىبأ نع مام نع

 نيكل ) لوق ٠ تصاخت ىأ ( تجاحت ) هلوق . نيبجولاب لسم هجرخأو « هلثم نا نع ةديره یب
 ال ینلا ليقو هيلا لصوب ال ىذلا عونمملا ربجتلاو هيف سيل اء مظاعنملا ركتملا ليقو « ىنم: امه ليق ( نیرجتااو

 ىلا ةبسنلاب اذه , مهنيعأ نم نولعتاسلا مهيب نورقتحلا ىأ نيتحتفب (مهطقسو سانلا ءافعض) هلوق . مآب ثرتكي

 میسفنآ دنع ام ىلا ةبسنلاب مكا « تاجردلا ءاعفر ءامافع مث هللا دنع ام ىلا ةبسفل اب و « سانلا نم رثك آلا دع ام

 « حي ینعلا اذهب طقسلاو فءضلاب مبفصوف « هدابع ىف ةلذلاو هلل عضاوتلا ةباغ ىف هل مبغوضخو مدنع هللا ةمظعل

 هللا ناو « هرهاظ ىلع ثيدحلا اذه : یووناا لاق « بلغألا « سانلا ءافعض الا » ةنجلا لوق ىف رضحلاب دارملا وأ

تحو «جاجتحالاو ةعجارلا ىلع ناردقيو هب ناکردب ازییم رانلاو ةنجلا ىف قاخم
 یایسو ؛ لاا ناسلب نوكم نأ لم

 ىلاعت هللا ءاش نإ دیحوتلا بانك نم « نینسحما نم بيرق هللا ةحر نأ هلوق باب » ىف اذهل دي نم

  eبورغلا لبقو سدشثلا رعولط لبق كبر دي حبسو ) بسا (
7 ۰ ۳ 2 2. 

 دبع نب رب رج نع مزاح ىلا نب سيف نع ليعا“إ نع ريرج نع مهار نب فاحسإ ( شرو - ۰۱

 نور اك 54 ر قورا رکن : لاق «ةرشع عب رأ ةليا رمقلا ىلإ رظنف لَو 'ىبلا مم يل ًاسواج انك » لاق للا

 « اولمف اف اورغ لبقو « سنا عولط لبث الص "لء اوبا ال "نأ مت رذإف « رهتي ور ىف نوماضت ال اذه
 تی ا و اكس اھ
 0 €( بورفلا لبوو سمشلا عولط لبق كبر دمع حبسو ) : ارق م

 حبسي نأ هرمآ » سارع نبا لاق لاق دما نع رحيم ىبأ نبا نع هاق رو انثدح "مدآ نشر - ۲

 دوسلا رابْذأَو إل لوق ىندي ءاهأك تاولّصلا رابذأ ىف



 ريسفتلا باتك < ۵۹۸ ١

 قايس قو « ةمجرتا فرذ ىبآل اذدك ( اهیورغ لبقو سمشلا عولط لبق كبر دمح حبسف هلوق باب ) هلو

 « بورفلا لبقو » اضيأ مدنعو « باوصلا وهف ةوالتلا قفاوملا وهو امهف واولاب ( حیسو ) هریفا و , ثيدحلا

 حبسو ١ أرق مث هرخآ قو ثيدحلا بر نورت كنا » ریرج ثيدح هيف دروآ مث . ةروسلا ةي قفاولا وهو
 لبقو » ةدوسلا هذه بسانلا : قامركسلا لاق . هط ىف ةبآلا هذهو ( اميورغ لبقو سمشلا عولط لبق كبر دمحم

 نیتالا ةلالد داحتال انه ثيدحلا دروأ او.« كثيدحلا ظفل ىف فرصتلا ىلا لوبسال : تلق . امورغ الاء بورغلا

 دمح حیسو : أرق مث , ظفلب دلاخ ىبأ نب لیعاسا نع رخآ هجو نم ةخسن ىف انه عقو اذکو « ةالصلا ف مدقت دقو

 هنم ىضمو . یلاعآ هللا ءاش نإ دیحوتلا ىف ريرج ثيدح حرش ىتأيسو « بورغاا لبقو سمشلا عولط لبق كبر
 . هیبن هللا سأ ىتعي (حبسي نأ هرمآ : سابع نبا لاق لاق دهاجم نع ) هلوق . تیقاولا نم رضعلا تقو لضف ىف ءىش

 رابدأو هحبسف ) هلوق ىف سابع نبا لاق » لاق دهاجم نع حیجت ىبأ نبا نع ةيلع نبا قيرط نم ىربطلا هجرخأو

 محل اذک « دوجسلا رابدأو هلوق یی ( ماك تاولصلا رابدأ ىف ) هلوق ۰« ةالصلا دعب حییستا وه : لاق < دوجسلا

 « دوجسلا رابدأ برغلا دعب ناتمکر سابع نبا اي ےب ىنلا ىللاق » لاق سابع نب!نع رخآ هجو نم ىريطلا یورو

 هلوق ىف ملي هللا لوسر باعصأ لاق » لاق ىناشيجلا م ی قيرط نم رذنلا نبا ىور نکا « فيعض هدانساو

 ةرب ره ىبأ نعو ىلع نع قرط نم ىربطلا هسجرخأو « برغملا دعب ناتنکراا امه : ( دوجسلا رابدآ و إل ىلاعت
 ىلص اذإ ناک هنآ ديزي نب بيركقيرط رم ىربطلا جرخأو « هلثم رمع نع رذاملا نبا جرخأو « هلثم امهريغو

 ام ىأ ؛ دوجسلا رابدأو موجنلا رابدأ أرق برغملا دعب نيتعكرلاو رجفلا دعب نيتمكرلا

 تابرا لاو ةروس - ١

 لک ان: نورصبت الفأ کد فو . رفت هورذت : ه ريغ لاقو . ایا تایراذفا : مالّسلا هياع لَ لاق

 « اهنهمج هب تبرضف « امعباصأ تع : تک «عجرف : عارف «نيعطاوم نم جارو دحاو ,لخدم ىف برشتو .

 ¢ ی وقلا یی: مردف عر وللا ىلع كلاذكو رمد وذا ىأ ن ومو « سدو ساي اذإ ض رالا تابن ممرا و

 « هيل را نم : مها ىلإ او فأ « ناجْوز امهف ؛ ضماحو واح : ناولألا ”فالتخأو « ىث لاو رك لا : نیجوژ
 لدقف ءاوامفيل ميقاخ : مصعب لاقو «نودحويل الإ نيقيرفلا لهأ "نم عدامسلا لها ”تقلخام : نودبمیل الإ

 : رص : الیبس : ابونذ هاج لاقو « ”ميظملا وا بون أو ردقلا لهأل هح هيف سیلو « ضعب كرو ؛ ضعب

 لاقو « نواب مهتاالض ىف : ةرمغ ىف امن" حو اهؤاوتنما : كنبحلاو ۳ نبا لاقو « "رلنال یا : میم . ةحيص

 نسل : ناسنالا لتق « ایسلا نم لد 5 ةم وم ريع لاقو ره | او ارم اوت : هریغ

 « مقلل واولاو , رذ نآ ريغ ةلمسبلاو ةروس تطقس ( محرلا نحرلا هللا مسب . تایداذلاو ةروس ) هلو



 ۹ ۱ تای راذلا و ةدوس

 نآ و « تافصلا فطع نم اهنآ یرشخزلا زوچو « رهاظلا وهو تار اذثلا فطع نم تافطاخ اهدعب تآ افلاو

 تابراذلا : ىلع لاقو « رذ الو 2 مه اذنك ( حايرلا ىلع لاق ) هلوق ۰ خرا تافد نم اهدع! امو تالماحلا

 ق ةيص نبا هجرخأو < ىلع نع ليفطلا ىبأ نع تباث نآ نب بيبح نع ىروألا نع یایرفلا دنع وهو ۰ حایرلا

 نع بلاط ىنأ نب ىلع لأسي ءاوكلا نبأ تعم“ : لاق لیفطا ابأ تعمس و نيسحلا ىبأ نبا نع اذه نم متأ هريسفت
 نعو «نفدلا : لاق ء ارسي تايراجلا نعو « باحسلا : لاق ءارقو تالمالا نعو « حايرلا : لاق ًاورذ تايراذلا
 دیدشآ و فاكلا حتفب ءاوكلا ناو . ليفطلا یآ نع رخآ هجو نم كاملا هحصو , ةكئالملا : لاق ًارمأ تاربدملا

 ج رخت ف ىربطلا بنطأ دقو ؛ هلثم سابع ناو دهاجم نع جرخأ و « ىلع نع روهشم ريسفتلا اذهو ؛ هللا دبع هجا واولا

 « قولس : لوقي وهو بطخ وهو ابلع تدهش , لاق ليفطلا نأ نع رخآ هجو نم قازرلا ديع هجرخأو , ىلع ىلا هةرط

 انأو الإ ةيآ نم ام هللاوف « هللا باتكن ع یتولسو « هب کستادح الإ ةءايقلا موي ىلا نوكي ءىش نع ىف ولأست ال هتلاوف

 تايراذلا ام : لاقف ىناخ وهو ىلع نیب و هنبب انأو ءاوكلا نبا لاقف . لبج ىف ما لبس ىف مأ راہب ما تازنأ ليلبأ لعأ
 عوفرم دهاش هلو « اذه ريغ ءايشأ نع هلا وس هيفو « ادعت لأست الو اهقفت لس كليو : هيف لاقو هلثم ركذف ؟اورذ
 ةروس ىف لاق « ةديبع ىبأ لوق وه (هقرفت هورذن هريغ لاقو) هلوق . رع نع نیا دنسب ةيودمم ناو رازبلا هجرخأ

 سانو , حايرلا تايراذلا ريسفت ىف لاقو . هتيرذأو ةتورذ « هقرفت ىأ 6 حايرلا هورذت و هلوق ىف فیکلا

 a عر نورصبت الفأ کفن فو ) هلوق ٠ ترذأو ترذ تایرذلا نولوقي

 مدحأ نأ ؛ تايآ اضيأ ین ( مكسفنأ ینو إل ىلاعت هلوق ىف لاق . ءارفلا لوق وهو « ربدلاو لبقلا ىأ ( نيعضوم
 فم متاح نآ نالو 0 (نورصبت انآ لاقف مهفنع مث « نیمطوم نم جرد دحاو لخدم نم برشی و لک اب

 عفیرلا ني دمع قيرط نم یربطاا ج رخآو « جرخامو کماهط نم لخذ اف لاق (عضا فو لاق یدسلا قيرط

 ضب ىف اذک «اونعل یآ (نوصارثا لتق ) هلق .لوبلاو طئاخاا ليبس : لاق ةيآلا هذه ىف ريبرلا نب هللا دبع نع

 لتق ) هلوق ىف سابع نبا نع ةحلط ىبأ نب ىلع قيرط نم یربطلا جرخأو . غويبلا باتكى مدقت دقو « خسنلا
 : لاق ( نوصارلا لنق ) هلوق ق ةداتق نع رمعم نع قازرلا دبع دنعو . نویاذکلا نمل : لاق ( نوصارخلا

 نوکب یح هب قطب ال هناف ىنمملا اذهب ءاج ناو غورلاو : دازو ءارفلا لوق وه ( عجرف غارف ) هلوق . نوباذكلا

 . ةب تب رطف ابمياصأ تعمجل : تكصأ ) هلوق . لدع یآ ( غارف ) هلوف ىف ةديبع وبأ لاقو . هثجب و ةباهذل هيحاص

r+نص شعلا قرط نم رودنم نب ديَعسأو . هظفلب ءارفلا لوق وهو ءاف ريغب «تمخو رت نأ ةاور قا  

 ىدسلا قی رط نم ىرطلا یورو . هاب وای تاقو امج ىلع اهدیپ تبرض لاق 1 اجو تکصف 3 هلوق یف دهاجم

 هعم نم هنکرب ىلوتن ) هلق ٠ ابجعت اهتمج ىلع اهدب تعضو : ىروثلا قيرط نمو . ابحي اهبجو تبرض : لاق

 . هدحو نسل انه اذه تبثو ءارفلا لاقو « هنع روعم نع قازرلا دبع هجرخأ ةدانق لوق وه ( هموق نم مال

 ةلدهم اهدعب ةيناتحتلا نوکسو لادلا رسكب سيدو « ءارفلا لوق وه ( سيدو سهب اذا ضدالا تاب ممرلاو ) هلو
 : ةداتق نخ رمعم نع قازرلا دبع لاقو « ضرالا سايد هنمو تتفب ىح مدقلاب ءىشلا .طو وهو سودلا نم

 وذا یا نومسوا ) هلق . كلاملا ميهرلا : لاق دهاجم نع حين ىنأ نا قيرط نم ىربطلا جرخأو . رجشلا مرا

 ؛ ةعس اذ نوکی نم ىأ € هردق عسوملا ىلع نهوعتمو ) ىلاعت هلوق ىف ىنعي ( هردق عسوملا ىلع كلذكو « ةعس
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 نبا یورو ۰ یوقلا ىنعي € هردق عسوملا ىلع ) هلو !ذكو « انقلخل ةعس وذل یا ( نوءسومل اناو ) ءارفلا لاق

 ینالاو ركذلا نیجوز ) لوق . اهلثم ءامس قلخن نأ لاق ( نومسوا ان]و إل لاق حبجين ی نیا قيرط نم متاح ىبأ
 ركذلا ناويحلا عيمج نم ناجرزلا : هظفل و اضيأ ءارفلا لوق وه ( ناجوز امبف ضماحو ولح ناولالا فالتخاو
 متاح ىبأ نبا جرخأو « ضماح ضعإو ولح ضعب راّلا موءطو تابنلا ناولأ فالتخا كلذ یوس نمو « ىثالاو
 : لاق ( نيجوز ائةلخ ١ هلوق ىف دهاجم نع حیعت ىبأ نا قيرط نم ىربطا جرخأو . هانعم ىذسلا قيراط نم
 هلوق ۰ سنالاو نجلاو ضدالاو ءامسلاو داهنلاو ليللاو ةلالضلاو ىد-لاو ةداعسلاو ةواقشلاو ناءالاو رفكلا
 هل ۰ اضيأ ءارفلا لوق وه « هتمحر ىلا هباذع نم وأ هتعاط ىلا هتيصعم نم ىأ ( هيلا هلا نم : هللا ىلا اورفف )
 نيقيرفلا لهآ نم ةداعسلا لهأ تقلخ ام (نودبعيل الا سنالاو نجلا تقلخ ام) رذ ىبأ ةباور ىف ( نودبعيل الا )
 نم دوجو صيصختلا ىلع لما بيسو . هل « نآرفلا لكشم » ىف ةيبتق نیا هرصت و « ءارفلا لوق وه « نود>ويل الإ

 ضعي لعفف اواءفيل موقلخ موضعي لاقو ) هلوق ٠ لولماا و ةلملا نيب ینانتلا عقول هرهاظ ىلع لمح ولف < هديعب ال

 نأ ىلع لوم لوألا نأ نيليوأتلا لصاحو « اضيأ ءارفلا مالک وه ( ردقلا لهال ةجح هيف سیل و « ضرب كرتو
 ین نکل همومع ىلع قاب یالاو « سنالاو نجلا نم ةداءسلا لهأ دارملا نأو « صوضا#لا هب دارم ماعلا ظفللا
 ىأ ثرحلل ةقولخم لبإلا موقک وهو « ىصغ نم مهنمو عاطأ نم مهنم نکا كلذل نيدعم مرقلخ ىأ , دادعتسالا
 لصحم نال « ةلزئءملا ديريف « ردقلا لهال ةجح هيف سيلو د هلوف امأو . ثرح ال ام اف نوكي دق هنال « كلذل ةلباق
 ةلزتءملاو « فلاح هلذخ نمو هل قلخ ال لمع هقفو نف . ةلبجلا قلخ ال فيلكتلا قلخ قاخلاب دارملا نأ باوجلا

 نوكي نأ ءىثإ اللعم ءىشلا نوک نم مزاب ال هنأ باوجلاو « هب قلعتنال هللا ةدارإ نأ ىلع ةروكذملا ةالاب اوجتحا
 مهنأ « ردقلا لهال ةجح هيف سيلو ه هلوقب هدارم نوكي نأ لمتحو « ادام هريغ نوكي ال نأو ادام ءىثلا كلذ

 ىف ليلعتلا بوجو عضوم ىف ليلعتلا عوقو نم مزلي ال : لاقف ةلولعم نوکت نآ و دال هللا لاعفأ نأ ىلع اهب نوجتحي
 دانسال مه ةقولخم دابعلا لاعفأ نآ ىلع ا اوجتحا م وآ : هب رچو ال ليلعتلا زارج لوقف نحو < عضوم لك

 . اهركذ لوطي ىرخأ تاليوأت ةالا قو « بسکلا ةمج نم دانسالا نآل كلذ ىف مل ةجح ال : لاقف مهلا ةدارعلا

 بوتذلاو) هْلوق . عفنیال ام اهنمو عني ام ةدابعلا نف , ةدابعلل مهقلخ : لاق ىدسلا قيرط نم متاح ىبأ نا یورو
 لاقو . بيصنلاو ظحلا ىلا اهب بهذت برملا نکل و : دازو « ةميظعلا » لاق نكسل ءارفلا لوق وه ( میظعلا وادلا
 . ولدلا نم الم لفأ لجسلاو « دحاو لجسلاو بونذلاو « ولدلا نم هلصأ و  بیصنلا بوتذلا : ةديبع وبآ

 هلصو دقو ۰ ىلوأ هدنع یذلاو رذ ىبأ ریغل هدعب ینلا نع ارخؤم اذه عقو ( اليبس ابوتذ دهاج لاقو ) هلو
 لشم باذعلا نم الج : لاق 4 ماعا بونذ لثم ابونذ ) هلو ق ف دهاجم نع حب ىبأ نا قي رط نم یاب رفلا

 : لاق ( ابونذ اوملظ نيذلا ناف هلوق ىف دهاجم نع جرج نبا قيرط نم رذنلا نبا جرخأو < ماعا باذع
 هلثم ءاطع نع جرج نیا قيرط نمو . ملا نوكسو ةلءرملا حتفب وهو « الج : سابع نبأ لاقو لاق . اليبس
 ىبأ نبا هجرخآ و . دهاجي نع حی ۹ نبا قبرط نم ىنايرغلا هلصو ( ةحيض ةرص ) هلوق : ادهاش هيلع دشنأو

 نالف لبقأ لاقي ۰ توص ةدش € ةرص إل هلوق ىف ةديبع وبأ لاقو « سابع نبا نع دهاجم نع رخآ هجو نم متاح
 ال ىلا مبقعلا ( هلوق . نرت تلبقأ : لاق ةداتق نع رمعم نع قازرلا دغ لاقو . ادب دش ات وص توصي یآ رطصي
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 قازرلا دبع لاقو . دلت ال ىلا ميقعلا : لاق كاحضلا قيرط نم رذنملا نبا جرخأ « ايش حقلت الو » رذ وبأ داز ( دلت

 نابع نا نع ةمرکع نع فيصخ قب رط نم گالاو ىريطلا جرخأو . تينت ال ىلا ميقعلا : ةداتق نع رمعم نع

 . قلخلا ءدب ىف مدقت ( اهئسحو اهزاوتسا كيحلاو سابع نبا لاقو ) هلوق . میش حقلن ال ىلا ميقعلا جرلا : لاق

 هجرخأ نایفس قيرط نمو « سابع نبا نع ريبج نب ديعس نع بئاسلا نب ءاطع نع یروشلا نع ىبايرفلا هجرخأو

 رخآ هجو نم ىربطلا هجرخأو . طالتخالا لبق ناكبئاسلا نب ءاطع نم ىروثلا عام نآل حح هدانسإو ىرطلا

 نسحلا قلخلا تاذ : لاق ( كبحلا تاذإل هلوق ىف ةدانق نع رمعم نع قازرلا دبع هجرخأو . سابع نبا نع حيو

 هلوق نع ةمركع لس : ريدج نب نارمع قيرط نمو . موجنلاب تكبح : لاق نسحلا نع فوع قيرط نم ىريطللو
 ف ) هلوق ۰ كبح ام نسحأ ام : لاق بوثلا جسن اذإ جاسنلا ىلإ رت ملأ « نسحلا قالا تاذ : لاق ( كبحلا تاذ إل

 « ةروسلا هذه ىف هعوفوا ىلوأ لوألاو « مهترمغ ىف » رذ ىنالو « رنک لل اذك ( نودا مهتلالض ىف , ةرمغ

 « ةملكلا ىف كارتشالل انه كلذرك هرکذ ةنأكو ىتاثلا ديؤي مهتاالض ىف هلوق نكس ء رجحلا ةروس ىف ومف ىناثلا امأو

 (نوهاس ةرمغ ىف م نيذلا + هلوق ىف سابع نبا نع ةحلط ىبأ نب ىلع قيرط نم ىربطلاو متاح فا نبا هلصو دقو

 هلوق 9 فيحصل لوالاو كشا اب « مهتاالض وأ ممالص قد قسنلا ةءاور ٤ حقوو . نودا معا الض ىف : لاق

 هلوق ىف ةديبع ىبأ قيرط نم رذنملا نبا هجرخأ دقو « رذ ىبأل اذه طقس ( اوتطاوت هب اوصاوت هريغ لاقو (

 . هب اوصاوت امنأك ليق موق ىلع ةبااغ ةميش تناكاذاو ء ضعإ نع مهضعب هذخأو هيلع اوطاوت ( هب اوصاوتأ )

 ةماوسم هديغ لاقو ) هلوق . ؟ بيذكتلاب مهنم رخالا لوألا ىصوأ له : لاق ةداّتق نع قرط نم یرلطلا یورو

 (ةموسم) هلوق ق سارع نیا نع ةحلط ىنأ ن ىلع قيرط نم رذاملا نبا هلصو و « ةديبع ىبأ لوق وه )الا نم ةبلعم

 هيف و ضيبأ نولب ةموتخ لاق € ةموسم إل هلوق ىف سابع نبا نع ىفوملا قيرط نم ىربطلا جرخآ و . ةيلعم : لاق

 لئاوأ ىف نعلب لق ريسفت مدقت دقو « رذ ىبأ ريغل اذه طقس ( نمل ناسفالا لتق ر هلوق ٠ سكعل ابو ءادوس ةطة

 لتق ) سبع ىف ىلا لثم ىه : لاق 6 نوصارخلا لتقل هلوق ىف خرج نبا قيرط نم رذنلا نبا جرخأو « ةروسلا

 هجرخأ ثيدح هطرش ىلع ایف لخديو « اعوفرم ائيدح ةروسلا هذه ىف ىراخبلا ركذي مل : ( هيبنت ) . ( ناسنالا

 لوسر ینآرقآ » لاق دومسم نب هللا دبع نع ديزب نب نهرلا ديع نع قع) ىبأ قورط نم ىاسنلاو ىذمرتااو دجا

 نابح نبا هحوصو , حي نسح : یذمرتلا لاق « نيتأا ةوقلا وذ قازرلا انآ ىنإ : لل هللا
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 فتا ٠ ةفيحص : روشنم قر ٠ ةينايرسلاب ”لبجلا رولعا : دهام لاقو . بوتكم روطسم ةداتق لاقو

 ماتا ها لاقو « ةَراطق اهيف ىقوب الف اهؤام بهذي ىنح يس نسحلا لاقو + دقولل : روا «ءامس : عوفارلل

 : نونا ءامطق.: ًافك_ « فيلعلا بلا : سابع نبا لاقو « لوقا : مهمالحأ « رودت روم : هريغ لاقو ؟ انصقن

 نوطاعتي نوعزاذتي : هريغ لافو « توما

 مقل واولاو ۰ روطلاو ىلع نوتابلا رصتقاو , رذ ىبال اذک ( مي>رلا نمحرلا هللا مسب . روطلا ةدوس ) هلوق
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 تبثو رذ ی ةياور نم اذه طقس ( بوتکم روطسم : ةداتق لاقو ) هلق . اضيأ مسقلا وأ تافطاع اهدعب امو
 : دهاجم لاقو ) هلو . ةداتق نع ديعس قيرط نم دابعلا لاعفأ قلخ باتک ىف فنصملا هلصو دقو « ديحوتلا ىف مهل

 نع رمعم نع قازرلا دبع لاق ۽ اذهب دهاجب نع حبجت ىنأ نبا قيرط نم ىنايرفلا هلصو ( ةيناپرسلاب لبجلا روطلا

 مالک ىف لبجلا روطلا.: ةديبع وبأ لاقو . هلثم ةمركع عمس نیعو ۰ روطلا هل لاقي لبج لاق روطلاو هلوق : ةداتق
 ءارلا حتفب ىدوط ةينايرسااب وهو « ماشلاب لبج ءانبس روط ىلع بلغ دقو . لبجلا روطلا : حلا فو . برملا

 ی دهاجم نع حیجن ىلأ نبا قيرط نم ىبايرفلا هلصو ( ةقيحص روشنم قد ) هلو ۰ فاروطو ىروط هيلا ةبسنلاو
 فقسلاو ) هلق . ةفيحص : لاق ( روشنم إل هلوقو ۰ قدو فحص لاق ( روشنم قد ىف « روطسم باتکو ) هلوق

 ىنسنلاو ىوخلا ةياور ىف ( دقوملا دوجسملاو ) هلق . قلخلا ءدب ىف مدقتو < رذ ىل اذه طقس ( ءامس عوفرملا

 نبأ قيرط نم ىريطلاو « ثيدحلا بيرغ » ىف فرح لا يهاربإ هلصو دقو ؛ باوصلا وه لوالاو ءارلاب « رقولا »
 نم لجرل لع لاق : لاق بيسملا نب ديعس قيرط نم ىرطلا جرخأو .لادلاب ثدقوملا » لاقو دهاجم نع حبجت ىبأ

 نعو ( ترج راحبلا اذإو - روجسلا رحبلاو إل الت مث . ةداص الإ هارأ ام لاق . رحبلا : لاق ؟ منهج نبأ دوجأأ

 لاق ةيطغ نب رش قيرط نمو . تدق وأ ( ترج راخبلا اذاو دقولا ( روجسلا رحبلا 9 لاق لسأ نی ديز
 یربطلا جرخأو . هوامملا روجسلا : ةديبع وبأ لاق « رخآ لوق هيفو : لاق « روجسلا رونتلا (دوجسملا رحبلا إل

 امف قبي الف امام بهذب ىح رجسآ : نسما لاقو ) هلوق . ىربطلا هحجرو « هلثم ةداّتق نع ديعس قب رط نم

 نسلا نيبف < هركذف ( ترج راحبلا اذاو ) هلوق ىف نسحلا نع ةداتق نع ديعس قيرط نم یربطاا هلصو ( ةرطق

 هيلا لوث ام رابتعاب كلذ هيلع قلطي نأ لمتحيو ۰ ءیتملا دوجسلاب دارملاف مويلا امأو « ةءايقلا موي عقب كلذ نأ
 سابع نبا نع هلثم قازرلا دبع جرخأو . تارجحملا ىف مدقت دقو ( مانصقن مانتلآ : دهاجب لاقو ) هلوق ٠ هلاح

 نع قازرلا دبع لاقو ( روات روم : هريغ لاو ) هلوق . مانلظ ام د لاق ةدأتق نع رمعم نعو « و داساپ

 نبا قيرط نه ىربطلا جرخأو . ابكرحن اهروم : لاق < اروم ءامسلا روم موي ) ىلاعت هلوق ىف لاق ةداتق نع رمعم
 : (لوقملا : مهمالحأ) هلق . ارود رودت : لاق ( اروم ءامسلا روم موي ) هلوق ىف دهاجم نع حیجت ىلأ نبا نع ةنييع

 لاقو) هلق . بابل الا و لوقملا عضوملا اذه ىف مالحالا : ءارفلا لاقو . هنع ىربطلا هرکذ « لسأ نإ دیز لوق وه

 ىلع قيرط نم متاح ىبأ نبا هلصو دقو « دیحوتلا ىف مهل تبثو انه رذ ال اذه طقس ( فیطلا ربا : سابع نبا
 هلصو ( امامت اندک ) هلوق . ىلاعآ هللا ءاش نإ ديحوتلا ىف هيلع مالكلا ىتأيسو « هب سابع نبا نع ةحلط ىنأ نبا
 ىادسلا قيراط نهو « هلثم ةداتق قيرط نم متاح ىنأ نالو « سابع نبا نع ةحلط ىبأ نب ىلع قويرط نم ىرطلا

 هاور نم لوق فعضي اذهو . ةردس عمج ردسلا لثم ةفسكع مج فسکلا (افسك إل ةديبع وبأ لاقو . اباذع : لاق
 نونملا ) هلوق . هريغو ىربكملا ءاقبلا وبأ اهتبثأو مهضعب اه ركنأو ةذاش ةءارق اهنإ ليق دقو « امهف كيرحتلاب

 لاقو : توم ا : لاق ( نونملا بير ) هلوق ىف سابع نبا نع ةحاط ىنأ نب ىلع قيرط نم ىربطلا هلصو ( تواا

 نا رکذو . رهدلا ثداوح نوذلا : لاق دهاجم قيرط نم ىربطلا جرخأو . هلثم ةداتق نع رمعم نع قازرلا دبع

 : مهنم لئاق لاق ةودنلا راد ىف اوعمتجا امل اشيرق نا : سابع نبا نع دهاجم نع حیجن فأ نا نع ةريسلا ىف قح]

 لزتأف ۰ مهنم دحاو وه امئاف « ءارعشلا نم هلبق نم كله اك كم ىتح نونلا بيد ةب اوصيرت مث « قاثو ىف هودبحا



 1۴۳ 4۸64 - ۸۵۳ تيدحلا

 « هل عمجال دحاو نونلا نا : ىعمسالا لوق ديؤي هلك اذهو (نونملا بير ةب صبرت: رغاش نولوقي مآ ا ىلاعت هقا

 نم هدعإ عم  فورعم ريغ ةيلم عمج نونلا نا : یدوادلا لوق امأو . هل دحاو ال عمج هنا شفخألا لوق دعبيو

 ىأ : دازو هقيرط نم رذنملا نبا هلصو ةديبع ىنأ لوق وه ( نوطاعتي : نوعزانتب هريغ لاقو ) هلوق . قاقتشالا

 « ىراسلا هفقو ىح حارلا هتعزان » رعاشلا لاق . نولوادتي

 لفون نب نمح”رلا دوع نب دغ نع "كلام ان ربخأ فو نب للا "دبع او - ۴ ساب - ١

 ىفوط :لاقف ىتشأ ین هلع هلا لوسر 'ىلإ توکش » تلاق ةّلس ما نع َةَلَس بأ ةنبا بيز نع ةو'رع نع

 باکو رولا أرقي تيرا بنج ىلإ یلاصب ا لا "لوسرو تقطف « یک ار رتنأو سانلا ءارو نم

 6 روطسم

 هيبأ نع معلم نب ری نب دم نع ”ىره*زلا نع ىنوث دح لاق نایفس انثدح ئديملا شو - ع٤

 ى ريغ نو اوقلخ 'مأ ) : آلا وه ب الف « روأللاب برا ىف أرقي هل "ىبنلا تمم : لاق هنع هللا ىضر
 م مأ «كبر "نرثازخ مدع 'مأ . نونقوبال لب ؟ ضرألاو تاوامملا اوقكخ 'مأ ؟ نوقلاتا م أ ۰ »2 ۳ ۰ ۳ 5 ع 9 ۰

 نب ریبج نب دع نوع "تادحم “یره وا تمه امف انأ امن ناینس لاق ٠ ریط نأ ىبلق داک؟ € نو طس

 « ىل اوت ىذا داز همش مل « روطلاب برقلا ىف ارث بلا تعم هيبأ نع معطُم
 ىلع ددقت ال ةفيعض تناك ابنآ ىأ ( یتشآ یا للي هللا لوسد ىلا توكش : تلاق ةبلس ما نع) هل

 قوثدح لاق ) ةئييع نبا وه ( نايف انثدح ) هلوق . جحلا بانک ىف قوتسم هحرش مدقت دقو « ةيشام فاوطلا

 ةنييع نبا نع امهالك ربع ىنأ نیا ءالعلا نب رابجلا دبع قيرط نه هجرخأ ام ىليعامسالا هضرتعا (یرهزلا نع

 نم ادروأ ام اما ؛ طقاس ضارتعا وهو : تلق . ناتق اهو <« عامسلاب هنع احرصف « لاق ىرهزلا تعم“ د

 ىديملا حرص ىلا ةدايزلا فالخ « یزهزلا نم هم هزآ نایفس نع یدشا هرکذ ىذلا ردقلا الإ ثيدحلا

 .جعزتا هنأكىباطخلا لاق ( ريطي ىلق داك ) هلوق . ةطساوب هنع هتفلب الو « ىرهزلا نم ابعمسي مل هناب هنع

 نم كلذو 6 هعبط فیطاب اکر دتساف ةجمملا مرذف 2( هما ع هتف رعمو اهانعم هميفل الا هذه عاع دمع

 اتقارغ امہنال ضرالاو تاومسلا قلخ نم اةلخ دشأ اويل هانعم ليق ( ءىش ريغ نم اوقلخ مأ إل ىلاعت هلوق

 زوج ال كلذو ؟ قلاح ريغ نم اوقلخ مأ ینعلا لیقو ؟ نوبنب الو نوسوی ال الظاب |وقلخ له ىأ ۰ ءیش ريغ نم

 نال « دشآ نالطبلاو داسفلا ف كلذو « مپسفنال نوقلاخلا مهف قلاخلا اورکنآ اذاو < قلاخ نم مهل دب الف

 تاومسلا اوةلخ مأ ) لاق مث . اقلاخ مهل نأب مجاع ةججلا تماق نابجولا لطب اذاو « قلخي فيكهل دوجو الام

 تماقف « مینکع ال كلذو  ضرالاو تاومسلا قلخ اوعديلف مهضفنأ قلخ اوعدي نأ محل زاج نإ ىأ ( ضرالاو

 الو هللا نم ةبهوم وه ىنلا نيقيلا مدع وهو نام الا نع مجتفاع ىلا ةلعلا ركذف ( نونقوي ال لب ) لاق مث . هجا

 غلب ايلف هلوف نم دافتسيو . یبتزا 1 مالسالا لا لامو « ربطب هبلق داك ىح ریبچ جعزتا اذهلف 0 هقف وتب الأ لصح
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 ىف كلذ ىف ثحبلا مدت دقو ۰ اهرخآ ىلا أرق هنأ قاسلا رهاظو 0 ةروسلا لوأ نم حتفتسا هنأ ةبالا هذه

 ؛ ةالصلا ةفص

 مجنلار ةروس -

 : یدک أو هاجاوم : یزیض . ساوقلا نی رب ولا كيح : ونیسو باق ۰ ةوف ةرم وذ : هاج لاقو

 تبراك : ةفزالا تك زأ ٠ هيلع ض رف ام فرو ىفو ىذلا . هازاولتا مريع يا هنر ا مطق

 نمو ؟ هنولداجتف ؟ هتوه امت : : ميهاربإ لاقو . ةي یاب توف : 3 ركع لاقو « طلا : نودماس ٠ ةءاسلا

 : ورایف « ىأرام رواج امو : ۳۹ امو « ا در ر رب زام هوښ 1 < هنوف أ ارك

 ىضرأف ىطعأ ینفأو ىنغأ : شابع نبا لاقو . "باغ : يره اذإ سلا لاقو . اوب "ذك

 ايرثلا مجنل اب دارلاو « بسح مجنلاو نيفابللو « رذ دال انک ( محرلا نمحرلا هللا عسب . مجنلاو ةدوس) هلوق

 ظفل لا بهذ ¢ موجنلاو مجنلا : ةد وبألاقو « هلع حجب ىبأ نبا نع هريسفت قانع نبا هجرخأ دهام لوق ىف

 ام نكل و « هجو هل لرقلا اذه : ىربطلا لاق « هرجتسم ىف مجنلا دمت تتابو » رعاشلا لاق حيا ین وهو دحاولا
 اذإ نآرقلا هب دارلا نأ دهاجم نع ۳ نم ىود م ٠ دهاجم لوق راتاو « هلاق ليوأتلا لمآ نم ادحآ لعآ

 ظفلب ىبايرفلا هلصو ( ةوف وذ ةرم وذ : دهاج لاتو ) هلوق . نآرقلا موجن مجنلا : ظفلب متاح یآ نالو . لزت

 قیرط نم یربطلا یورو, ماكحاو ةدش ىأ ةرم وذ ةديبع وأ لاقو « ليراچ ةوق 4 ةمم وذ ىوقلا ديدش م

 نم رتولا ثيح نيسوق باق ) هلوق ۰ نسح قلخ وذ : لاق ( ةرم مذ ]) هلوف ىف سابع نبا نع ةحلط ىلأ نب ىلع

 نيسوق ردق ىأ نيسوق باق ةدييم وأ لاقو  هظفلب دهاجم قبرط نم فایرفلا هلصوو رذ یال اذه طقس ( سوفلا

 یزیض : ةداثف نع رمعم نغ قازرلا دمع لاقو . اضيأ فایرفلا هلصو )۰ هاج ود ىزض ) هلوق برقأ وأ قدا وأ

 هقح .هنزأض لوقت « ةصقان : ةديبع وأ لاقو . هلثم سابع نا نع فءعض هجو نم » ىراطأا جرخأاو . ةرئاج

 نغ هجولا اذه نم ىراطلا یورو « هءاطع عطنقا » ظفاي ایر هلصو ) هءاطع عطق او ( هلوق٠ ص

 عاطأ ىأ الیلق ىطعأ شايع نبا نع ةمطقنم ىرخأ قيرط نمو . ةريغملا نب دیاولا وه هيف تازن ىذلا نأ دهاجب

 یورو . ةريفلا ن ديلولا ف تلت اهنأ سابع نا نع نيل هجو نم ةيودرم نا جرخأو . عطقنا مث اليلق

 نأ وهو مضلاي ةب ةيدكلا نم ذوخأم : ةديبع وأ و كلذ عطف مم “ اليلق لا ةداتف نع رمعم نع قازرلا دبع

 نم ىريطلا جعار « هظفلب ىلايرفلا هلصو ( ءازوجلا مزرم وه ىرعشلا بر ) هلو . ءالا نم سیب ىح رفح
 قيراط نم یہک افلا جرخأ و. هن ودبی اوناک ءازوجلا فلخ یذلا بکوک_) یرعشلا : لاق دهام نع فیصخ قرط

 حبيتي ىذلا بكوكلا وهو « یرهشلا نودبمي اوناكو ةعازخ ف تلزت : لاق سابع نا نع اص ىفأ نع یلکسلا

 هل لاقي ىذلا مجالا اذه نودبعي ةيلهاجلا ىف سان ناك : لاق ةداتق نع رمعم نع قازرلا دبع یورو . ءازوجلا

 ىروئدلا ةفيا- وأ لاقو . ءازوجلا عب ىذلا مجنلا : لاق دهاجم نع رخآ هجو نم ىرطلا هجرخأو . یرمشلا

 ىرعشللو : لاق « ةرومشم موج نهو دحاو قس ىف ءازوجاو روبملا یرمشلاو ةردغلا : «ءاونالا پاتک » ىف



 ۵ مجنلاو ةروس ۱

 اطو ءدرلا يمص كاذف ةملاط ءاشع تير اذاو. را ميم كاذف ةملاط ةودغ تيزد اذإ نامزآ ةا

 یرمشلا لیاقت یهو ءاصیمغلا ىرغشلا یه ةضويقملا عادذلا ى ىكوك دس>أو . امون تقو وهو ثلاث نامز

 « ءازوجلا ىف رخآو اذه نامزرم امهو , عارذلا مزم مزرملا ىلامثلا رخآلا | مكوكل لاقيو « اب ةرجناو روبملا

 ىح هيلع تكبف ءاصيمغلا تماقأو ةرجلا هيلا ترصف ىرعشلا هتعیتف ابناع ناشف ليس ودا لوقت بولا تاكو
 حتقو ءارلا نوكسو ميلا رمكب مزرملا : نيثلا نيا لاقو . اعم ناعلطي روپملاو ءاصيمفلا نايرملاو منيع تصمت
 ىناي رفلا هلصو (هيلع ضرفام فو فو ىذلا) هلوق . ةعنلا وهو اهقرافي ال ةلبقلا ةمج نم یرعشلا لباقي مجت یارلا

 وربع نع رخآ هجو نم رذنملانبا یورو . غلب ىأ ینو : لاق سوأ نب ورمع نع روصنم نب دیعس یورو « هظفاب
 ةرزاو رزتال نأ فو ینلا مهارباو ) ىلاعت هللا لاقف يعارب] ءاج یتح هريغ بنذ ذخؤي لجرلا ناک لاق سوأ نبا

 سنا نب ذاعم نب لوس نع فيعض دانساب ىريطلا یورو « هو ليبحرش نب ليذه قیررط نمو 6 ىرخأ دزو
 ناحبسف : یسأ و حبضأ اہک لوقي ناک هال « ینو ىذلا هليلخ ميهادبأ هللا مس لوقي لي ىنلا ناک د لاق هيبأ نع
 هموب لمع ىفو : اعوفرم ةمامأ ىنأ نع فيعض دانس اب ديمح نب 000 « نوحيصت ني>و نوس# نيح هللا

 دقو ,قاقرلا ىف قأيو انهارذ قد اذه طقس ) ةءاسلا تبرقأ ةفزالا تفزآ ( هلوق . راهلا لوأ نم تامكر عبدأب

 قو مهل اذك( ةمطربلا : نودماس ) هلوقت . ةمايقلا تند : ةديبع وبأ لاقو « كل ذك دهاجم قيرط نم یایرغلا هلصو
 نم ىنايرفلا هلضو (ةی ری اب نوع ةمرکع لاقو) ۰م ملا لدب نوألاب « ةنطولا » ىسإ املاو ليصالاو ىرغخا 7

 : لاق( نودماس متأد٠ نآرقلا اذه نم : ل ( نوب د كثردحلا اذه ن نفأ) هلوق ىف دهاج نع حيجب ىبأ نبا قيرط

 اوناک : لاق دهاجم نع هجولا اذه نم ی ربطلا هاورو « ةبريملاب نوئذتي نودماسلا : ةمركع لاقو لاق . ةمطربلا

 نا نع هريسفت ىف ةئييع نا یورو . ةر ءانغلا وه ةمركع لاهو لاق . نيمطريم اب اضغ قلي ىنلا لع نورع

 وبأ هجرخأو .انل نغ ىأ انل دما : نولوقي ةيديملاب ءانغلا وه ( نودماس مت زأو إل هلوق ىف ةمركع نع حيجت ىبأ

 4 00 متاد) هلوق ىف سابع نبأ نع ةمركع نع ن رخآ نيبجو و قارا دبعو « نآرقلا لئاضف » ىف ديبع

 هجرخأو . قازرلا دبع ظفل . دعا لاق نفت لوقي نأ ىنايلا دارأ !ذإ « نجلا لهأ ةغلب یهو ةمركع لاق . ءانغلا : لاق
 سمه هودم نالو . نولفاغ : لاق ةداتف نع رمعم نعو . نوهال : لاق سابع نبا نع ةمركع نع رخآ هچو نم

 نوكسو ةدحوملا جتفب ةمطربلا : ( هییفت ) . نوضرعم : لاق سابع نبا نع ريبج نب ديعس نع ةقوس ن دم قيرط
 ميهاريا لاقو ) هلق . هردص ىف هنقذ عضوو اذکم ةمطربلا : ةنيبع نبا لاقو . ضارعإلا ةلمهملا ءاطلا حتفو ءارلا

 اذه مهار نع هاچ و « هب یعخیاا مهارإ نع ةريغم نع مشه نع روصنم نب دیعس هلص و ) هن ولداجتفآ 2 هنورايقأ

 یوما ةياود قو « ممل اذ ( هنودحجتفأ ینمی هنورمتفأ أرق نمو) هلوق ٠ هذه دعب ىتلا ةءارقلا هيف دانسالا

 هنأ مهاربإ نع ةريغم نع میشه نع ميهارإ نب بوقعي نع اضيأ ىزطلا هلصو دقو « ريض زيغب « نودحجتفآ د

 زوصنم نب ديعس كلذب حرص دقو ءامهرسفو اعم امه. أرق ميهاربا نآہکف هنودحجتفأ : لوقب € هنوراتفأ ) أرقي ناک

 نوقايلا اهأرقو « ةفوكلا لهأ ءارق ةماعو دوعسم نبا أرق اذکهو : یربطلا لاق « میشه نع ةروكذملا هتياور ىف

 جرش ناك : یمشلا لاقو « روومجلاك مصاع نييفوكلا نم اهأرق : تلق . هنولداجت ىأ (هنورامقأ ) نييفوكلا ضعبو
 غاذام) هلوق . ءاتلا مضب نکل كلذك اهأرق هنأ یمشلا نع ءاجو « « هن وفاة ارشد قوش (هنودایفآ) أرقي
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 هلوق ىف لاتو « ءارفلا لوق وهو « لئاقلا نیمی لو ءجلا غاز ام لاقو » رذ ىنأ ةباور ىف ( لَم دمع رصب رصبلا

 هلوق ىف یظرفلا بعكن ب دمحم قيرط نم ىربطلا جرخأو . الاشو انيمي هبلقي دمع رصب : ( رصبلا غازام إل لغت
 ثيدحح حرش ىف اهركذ ىنأيس ةروبشم ةيؤرلا ةلأ سمو . كلما ةروص ىف ليربج دمج ىأر : لات ( رصبلا غاز ام

 مالک ةيقب وه امو € لدب الو » ینییمشکلا ةياور ىف ( ىأر ام زواج امو ىنط امو ) هلو . ةروسلا هذه ىف ةعئام

 (رصبلا غاز ام هلوق ىف سابع نبا نع نيطبلا لسم قيرط نم یربطلا یورو. « زواج امو » هظفل و اضيأ ءارفلا

 ةروسلا هذه ف رآ مو « ممل اذك(اوبذكك اوراهتف ) هلوق ٠ هب سآ ام زواجام « یفط امو إل الاشالو انيمب بهذ ام

 هذه نال خاسنلا ضعإ نم لاقتنا هلعل و . یرایت اهرخآ فو < اف ام مدقت دقو (هنوراتفأ ) اهن امتاو «اوراتف د

 یرات » انه م خسنلا ضعب نع یامرکلا کحو « (ذنلاب اوراق ) هلوق یهو « هذه ىت ىتلا ةروسلا ىف ةظفلا

 ىف لاق هنأ كلذو « ۾ ۱ رفلا مالک رصتخا هنأ كلذ دعب ىل رهظ مث . مدقت ام ینعع وهو « هيلع فقأ لو € بذكت

 اوراتف 9 لوق كلذكو « هنم تسيل اأ بذکت كبر ةمعن ىأبف : لاق ( یراهت كير ءال آ ىأبف :) یلاعت هلوق

 هلوق ۰ هنع ةداتق نع رمعم نع قاذرلا دبع هلصو ( باغ ىوه اذإ : نسحلا لاقو ز هلوق . رذنلاب اویذک ( رذنلاب
 جرخأو « هنع ةحلط ىنأ نب ىلع قيرط نم متاح ىنأ نا هلصو ) ىضرأف ىطعأ ىنقأو ىنغأ : شابع نا لو )

 وبأ لاو «مدخآ : لاق نسملا نع هاجر ىنأ قيرط نمو : عنق ىنقأ : لاق سابع نبا نع ةمركع قيرط نم نابرفل
 eM ۱ اولاقو لاق « لام لوصأ یا ةنق هل لمج ىنفأ : ةديبع

 لاق قورسم نع رضاع نع دلاخ ىلأ نب ”ليعامسإ نع ميكو و انك“ لح ی انظرو - 5868 صاب - ١

 ی < "تلف امم یرمش فف دقل : تلاقف ؟ هبر يلو "دج یار له ؛ ام اب : ابمع هللا ىضر 2 ةشئامل ”تلف»

 ترق مث « بنك دقف بر ىأر ادم " نأ كن”دح نم , بذك دقذ «نپکشدح نم ثالث نم تنا

 وأ حو "الإ لا ملکی نأ رشبل ناکامو . ريبحلا ”فيطالا وهو . راصيألا كردي وهو « ”راصيألا هكر ردن ال 2

 بکن اذام سفت یردن امو ١ تأرق م « بّذک دقف دغ ىف ام مميت هنأ كندح نمو . ( باج ءار نم

 .٠ ٠ ةيآلا € كبر نم كيلإ لزنأ ام “عب لوسرا اهيأ ايل تآرق مث« بذذک دقف من هنآ كنادح نمو . ( ادغ
 ١

 « نيتي م هتروص ىف مالسلا هيلع ليريج ىأر نكسلو

 ین ةياود ف ( قورس نع) هأوق ٠ يعشلا وه ( ساع نع ) هلوق ٠ . ىموم نبا وه ( ی انثدح ) هلوق

 بکش ءىث نع هلأسف ةفرمب ابمك سابع نبا قا د لاق ىعشلا نع دلاجم قيرط نم جرخأف « هقايس ىف ةصق ةدايز
 ی انکم « همالكو هر مق هلل نإ بمك 4 لاقف ماه وثب نإ سابغ نبا لاقف « لابجلا هب واج ىتح بمک

 هبر ىأر ادحم نإ لوقت مشاه ونب ان] : سابع نبا لاقف » هجولا اذه نم قازرلا دسبع دنعو < یذمرثلا قاس

 ۲ نيت ىم دمت هآرو نيت ص ىم وه ملكف « دمو یسوم نيب همالکو هتبور مىق هللا نإ : : لاقو بمک رکف « نيتم

 دلاخ ىنأ نب ليعامسا قیرط نم ةيودرم نبالو . ثيدحلا « هبر دم ىأر له تلقف ةشناع ىلع تلخدف : قورسم لاق
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 ثدديلا رکذف ةشلاع قورسم ىتأف یمشل یز لاق « هلدم بمک نع لفوث نب ثراحلا نب هللا دبع نع یمشلا نع

 فاأ املا فيضأف تکلا ءاحلاو ما اي ا هلصأ ( هاتمآ اب ) هلوق . كلذ نع ةمشئاعل قورسم لاوس بیس كلذب روظف

 « تكسلا ذنع ةمأاي اولاق اودان اذإ ن اطا مالک ق عقوو . فلالا دمب تكسلا ءاه تديزو ءات تلدب أف ةثاغتسالا

 قورسم لوق نأب ىنامركلا هبقعت و . تكسلل ءاملاو هاتمآ اي اولاق ةبدنلل اوحتف اذاف « ةائثملاب تمأ اب لصولا دنعو

 (یرعش فق دقل : تلاق ؟ هبر مس دم یار له) هلوق . لاف اك وهو ٠ اهیاع امجفت وه سيل ذإ بدال سيل هاتمأ اپ
 ليمش نب رضنلا لاق ؛ كلذ عوقو ةلاحتساو هج زات نم هتدقتعأو هلا ةبه نم اهدنع لصح |! « عزفلا نم مآ ىأ

 موقيف عرفلا دنع ضيقني دلجلا نال < ‹ عامجالاو ضبقنلا هلصأو 7 ةر رشة اك ءافلا دیذشآو فاقلا حت فقلا

 نوکت نأ كل ىغيني ناکو ؟ ثالثلا هذه نع كمرف بيذي فيك ىأ ؟ ( ثالث نم تن أ نبأ ) هلوق. كلذل رعشاا

 ءدب ىف مدقت ( بذکد قف هب ر یار هل اد نأ كئدح نم ( هلو . امعوقو یعدب نم بذك ادقتعمو اهرضحتسم

 قورسم ثيدح نم مساو : مظعأ دقف هبر ىأر ادع نأ معز نم ه ةشااع نع د نب مساقلا ةءاور نم قلخلا

 (راصبالا هکردنال : تارق مث) هلوق ۰ لا هللا ىلع مظعأ دقف » ىمشلا نع دنه ینا نب دواد قيرط نم روکذ ملا

 طابنتسالا تدمتعا او « ةتركذل اعم ناک ولو عوفرم ثیدح ةبؤرلا عوقو ةشأاع فنت مل : هريغل اعبت ىوونلا لاق

 نكي مل مهنم هريغ هفلاغو الوق لاق اذا ىباحصلاو « ةباحصلا نم اهريغ امفلا دقو . ةبآلا رهاظ نم هتركذ ام ىلع
 مل ةشئاع نأب همرجو . یپنا . ةءؤرلا اني ال كلذو « فطاحالا ةيآلا ىف كاردالاب دارملاو . انافتا ةجح لوقلا كلذ

 مد « الع بجو ال قلا : هحیح نم ديحوتلا باتک ىف لاق هناف ةع زخ نبا هيف عبت غوا ردح ةيؤرلا فتت

 ىف اهنع كلذ تبث دقف « بيج وهو . یا < الا تاوأت اع]و ءهبر رب م هنآ اهريخأ هال ی زا نأ ةئاع كمت

 لاق ةروكذملا قيرطلا ف قورسم نع یمشلا نع دنه ىنأ نب دواد قیرط نم هدنعف « خيشلا هحرش ینلا سم حیحص

 لأس ةمالا هذه لوأ انآ : تلاقف »ی رخأ ةلزن آر دقل و إل هلا لقي ملأ . تلقف تسلط انکتم تنکو » قورسم

 دانسالا اذهب دواد نع یرخآ قیرط نم هب ودم نبا هجرخأو « ليربج وه امن] : لاقف كلذ نع هللا لوسر

 تبار ام ال: لاقف ؟ كبر تيأر له هللا لوسراي : تلقف اذه نع وب هقا لوسر لأس نم لوا انآ : تلاقف »

 نب كسلا قيرط نم ىنمرتلا جرخأف « سابع نبا هيف اهفلاخ ةروكذملا ةبآلاب ةدثئاع جاجتحا معن « اطبهتم ليربج

 كحم و : لاق ؟ 6 راصبالا هكردتال ) لوقي هللا سيلأ : تلق ؛ هبر دمع ىأر » لاق سابع نبا نع ةمركع نع نابأ

 ال هايؤر دنع فب ةطاحالا ین ةالاب دارملا نأ هلصاحو « نينم هبر ىأر دقو« هروت وه ینلا هرونب لحي اذإ كاذ
 یسوم باحعأ نع ةياكح ىلاعت هلوقب ةژرلا ناني ال كاردالا نآل < مهفلا » ىف ىطرقلا لدتساو . هايؤر لصأ فن

 ةيأ ىف كاردالا قلعتم نال بيع لالدتسا وهو « الك لاق « نوکردل اإ یموم باما لاق ناعما ىءارت الف 2

 توبپ رابخالا دوجو الولو ‹ ىسوم ةصق ىف ىذلا كاردالا فالخم « ةيؤرلا ىنن هرهاظ ناك ىنا ايلف ءرضبلا مامنالا

 « صيصختلا لبقيف ماللاو فا الاب ىلع عمج ةبآلا ىف راصب آلا : ىطرقلا لاق مث . رهاظلا نع لودعلا خاس ام ةژرلا

 هلو لياد رافکسا دارلا نوكيف ( نوب رجح نمو مهيد نع مالک ل ىلاءت لوق ىف امم كلذ ليلد تبث دقو

 ايندلا ف تذاج ةرخالا ىف تزاج اذاو : لاق ( ةرظان اید ىلا « ةرضان ذئموي هوجو  یرخالا ةب ةيآلا ىف یاعت

 ةزئاج ىلاءثو هناحیس هللا ةءؤر : ضايع لاقو . ديج لالدتسا وهو . ىهنا قرملا ىلا ةبسذلاو نيثتقولا ىواسنل
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 و ام : كلام لاف اندا ف ایا و 0 ةرخالا ف نیمولا ًابعوقو ةروپشلا ةديحصلا رايخالا تقي و , القع

 قابلا اوأر ةيقاب اراصبأ اوةزرو ةرخالا ىف ناك اذا « ىلافلاب ىر ال قابلاو « قاب هنال ايئدلا ىف هناحبس

 هدايع نم هاش نم هللا ردق اذاف « ةردقلا تیح نم الإ ةيؤرلا ةلاحتةسا مالكلا اذه ف ساا و : ضايع لاق ۰ قايلاب

 ميد اورت نا منا اولعاو » هيف عوفرم ثيدح ىف ةقرفتلا هذه ديؤي ام سم حیح ىف عقوو : تاق . عنا مل اهلع

 ق ةيؤرلا تزاج ناف :تماصلا ù ةدايع ثادح نمو < ةمامآ نآ كثودوح نم اضيأ ةعزخ نبا هجرخأو » اوتوک یتح

 فاتخادقو . همالک مومع ف لخدب ال ملكمملا نإ لوم نأ هل لي ین ابا نم نکل ‹ اعم تعاتما دقن القع اندلا

 ىلإ ةعاج بمذو . رذ بأ نع فلتخاو « اهراكنإ ىلا دوعسم ناو ةشئاع تبهذف هبر اب ىنلا ةيؤر ىف فلسلا

 نب ةورع نع ةعزخ نا جرخأو . هبر ىأر ادم نأ فلح هنأ ندحلا نع رمعم نع قازرلا دبع ىكحو « اهتابثإ
 رابحالا بهك هب مزجو ء سابع نبا باعصأ رئاس لاق هبو « ةعئاع راكنإ هل یکذ اذا هيلع دتشي ناکو « اهتايثإ ريبزلا

 ؟ هبلقب وأ هنيعب هآر له اوفلتخا مث . هعابتأ بلاغو ىرعشالا لوق وهو « نورخآو رمعم هبحاصو یرهزلاو

 , اهديةم ىلع ابقلطم لمح بجيف « ةديقم یرخآ و ةقلطم رابخآ سابع نا نع تءاج : تلق . نيل وقلاک دحآ نعو

 نأ نویجمتآ : لاق ء سابع نبا نع ةمرکع قيرط نم اضیآ كاملا هدحصو حي دانساب ىئاسنلا هجرخآ ام كلذ نف
 « ةلحلاب ميهاربا ینطصا هللا نا د ظفلب ةعزخ نبا هجرخأو ؟ دمحم ةيؤرلاو یموا مالكلاو مهارب ال ةلخلا نوکت

 ؟هبر دمع ىأر له : سابع ن اىلا لسرأ رع نبا نأ ةيلس ىنأ ن هللا دبع قیرط نه قحا نبا جرخأو . ثيدحلا

 ام داؤفلا بذكام  یلامت هلوق ىف سابع نبا نع ةيلاملا فآ قبرط نم لسم هجرخأ ام ابن مو . ممآ نأ هيلا لسراف

 هبلقب هآر : لاق سابع نبا نع ءاطع قيرط نم هلو . نیت هداوفب هر ىأر : لاق (ىرخأ ةلزت هآر دقاو « ىأر

 « هنیمل طب هلا لوسر هر و : لاق سابع نآ نع اضيأ ءاطع قرط نم ه ود ص نا هجرخأ ام كلذ نم حرصأو

 لغ هتايثاو رصبلا ةيؤر ىلع اهن لمع نأب ةشئاع قاد سايع نإ تايثإ نيب عمجا نكميف اذو لعو . هملقب هار ام

 لب ۰ ماودلا ىلع هاب الاع ناك يلب هنال « لملا لوصح درج ال بلقلا ةيور داوفلا ةيؤرب دارملا مث . باقلا ةيؤر

 ال ةيورلاو ۰ هريغل نيءلاب ةيژرلا قلخع اك هبلق ف تقاخ هل تلصح یتا ةيؤرلا نأ هبلقب هآر هنأ هل تيثأ نم دارم

 لاق سنأ نع يوق دانساب ةعزش نبا یورو: نیملا ىف ایفل ةداعلا ترج ولو القع صوصخم « “ىش اهل طرتشي

  هنه دحال و « هارآ ىنأ روت ١ لاقف كلذ نع هلي ىنلا لاس هنأ رذ ىبأ ثيدح نم لسم دنعو  «هبر دم ىأر »

 ىأ دونلا هرکذب رذ ىبأ دام نيبقي اذهيو . «هنيعب هرب لو هبلقب هآر » لاق هنع ةيزخ نبالو ءارون تيأر » لاق
 سم ةعامج هازعو ةلأسملا هذه ىف فقولا لوق « ميفملا » ف ىطرقلا حجر دقو « هرصبب هل هتبژر نيب لاح رونلا

 لاق « ليوأتلل ةلباق ةضراعتم رهاوظ نيتفئاطلل هب لدتسا ام ةياغو « عطاق ليلد بابل ىف سيل هناب هاوقو , نيققحلا

 ىعطقلا ليلدلاب الإ امف ىنتكي الف تادقتمملا نم ىه اغناو « ةينظلا ةلدآلاب اف ىنتكيف تایلمعلا نم ةلأسملا تسيلو

 درو ام لمحو « هركذ لوطي ام هل لالدتسالا ف بنطأو تابثالا حيجرت ىلإ « ديحوتلا باتك ىف ةم زخ نبا حنجو

 ةيؤرلا تبثأ نمو . عنقم كلذ نم هتدروآ ایفو « هیلقب ةيمو هنیعب ةرم نيت تءقو ایژرلا نأ ىلع سابع نبا نع

 تلاق ةشئاع نإ نولوقي مهنإ دال تلق ىزورملا نع « ةنسلا باتک» ىف لالخلا یورف دحآ مامالا لس انيبنل

 ىبد تيأر للم ىناا لوقب : لاق ؟ املوق عفدب ءىش ىأبف « ةيرذلا هللا لع مظعأ دقف هبر ىأر ادم نأ معز نم و
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 : لاق هسأر ىنيعب هبر ىأر لاق دحأ نأ معز نم لع « ىدحلا » بحاص رکا أ دقو . اهلوق نم رک أ لب ىنلإ لوق

 فرصت نم اذهو همأر ىيعب هآر نيرخأتملا ضعب هنع کو . هداژفب ةر لاقو هبر دمت یار ةرم لاق اعاو

 هحورب ناك محلوق نيب و امانم ءارسالا ناك مهلرق نيب قرفلا لمي نأ ىغبني لاق مث . ةدوجوم هصوصت ناف « کاملا

 نركي دقو « ءاملا ىلا الثم حورلا دعصت نأب ةقيقح نوکی دق مئانا هارب یذلا ناف ء اقرف امهتيب ناف هدسج نود

 دارآ هدسج دعصإ لو هحورب ی رسا لاق نم لمتحف « الصأ دمصت مل هحورو كلذ مالا یر نأ لئلا برض نم":

 مأتلاو هردص قش ةليللا كلت ىف هنأ اک« ةداعلل اق رخ هن اکم ف قاب هدسجو تعجر مث تدعصف ةقيقحاهم جرع هحور نأ

 هدسحب یرسآ لب « كلذ ىلع لما نأت ءارسالا ىف ةدراولا رابخالارهاظو . ىهتنا املأ كلذب دحب ال ناظقي ىح وهو

 معز نم ىلع اضيأ «یدما. بحاص ركنأو . ملعأ هللاو « افارغتسا الو امانم ال ةظّديلا ىف ةقيقدح امچ جرعو هحورو

 ناف ةصقلا رخآ ىلا ءفيفختلا بلطو ةالص نيسمخ هيلع ضرفف د هلوق رركتي نأ داعبتسا لا دنتسا و ددعت ءارسالا نأ
 نأ دعب تعقو نيسخلا ةيضرف نأ « ىدابع نع تففخو یضیرف تیضمآ » ىلاعت هلوق نأ مزلتست ددعتلا ىوعد

 نظأ امو . ىهتنا « هرخآ ىلا ¿ ىضي رف تديضمأ د ديعأو هيلا ةءاجالاو فرفختلا لاس عقد > فيفختلا عقو

 «ثعبملا ةصق ف اک هظَّع هدوجو مم ˆ امانم كلذ لكم م عوآو زوج ¢ طب كلذ لثم ةداعإ مزا ددعا اب لاق نم ادحأ

 ام ین ل ءامسلا حاتفتساك هع وقو رب رک ةداعلا دعيت الو ةؤرلا ءاش] ر رکن زومو . اهر رقن مدقت دقو

 ىلا تمقف ىفّك نيب زکوف لیریج .اج ذإ دعاق انا انب » هعفر سنا تبدح لثم درکت هنأ نظي ىذلا لب « « هيلا بسن

 نيةفاخلا تدس ىتح تعفتراو تمسف ىرخالا ىف لبرب-ج .دعقو امهدحآ ىف تدعقف رئاطلا ىركو لثم امف ةرجث

 باؤبأ نم اباب حتفو لجال سلج هنآك لیربج ىلا تفتلاف « تسسمل ءامسا سمأ نأ تش ولو فرط بلقا انأو

 راذبلا هجرخأ « ىحوأ ام هدبع ىلا ىحواف : توقايلاو ردلا هقوفو باجحلا هنود اذإو مظعألا رونلا تيأرف ءامسلا
 نأ رشیا ناکامو ( هلوق . یداخبلا لاجر نم وهو : تاق .ارورشم ابرصب ناكو ريع نإ ثراحلا هب درفت : لاقو

 هرب رقتو « ةيؤرلا ننن نم هيلا تبهذام ىلع ةقئاع هب تلدتسا ناث ليلد وه ( باجح ءارو نم وأ ايحو الإ هللا هملكي

 ةطساوب هملكي وأ « ءامثي ام هعور ف قلي ناب ىحولا یهو .هجوأ ةثالث ىف هريغل هميلكنت رصد ىلاعتو هناحبس هنأ
 نأ باوجلاو . مکمل ةلاح هنع ةءؤرلا ءافتنا كلذ مزلتسوف « هنع هغلييف الوعر هيلا لسر وأ 4 باجح ءارو نم

 « ةئالثلا لاوحالا هذه ريغ ىلع هللا مکن ىف ىضتقي ام ةماعو : لاق « ىطرقلا هلاق اقلطم ةرلا یی مزلتسي ال كلذ

 سفن ىردت امو : تأرق مث ء بذك دقف دغ قام مدي هنأ كثدح نمو) هلوق ٠ ةبرلا ةلاح حق مل ملكتلا نأ زوجيف
 مم بذ دقف تک هنأ كثدح نمو) هلوق ٠ ٠ ناهقل ةدوس ريسفت ىف اضا و كلذ حرش مدقت ( حلا ادغ بسك اذام

 ا یف ليريج ىأر نكلو ) هلوق . دیحونلا باتک ین هحرش یتا, ( ةب ةالا غلب لوسرلا امأ اب : تأرق

 ام هلوق وهو هنايب مدقت اک قورسم هنع لأس ىذلا لاژسلا لصأ نع باوج اذهر « هنکلو » كلا اود ق

  ةرملا هذه ىف ءاثأ هنأ قورسم نع رخآ هجو نم لسلو ( یرخآ ةلزن هآردقل و ]إل هلوقو < یاد ام داژفلا بنک
 مظع اداس ءامسلا نم اطيهتم هتيأر 5 دنه ىبأ نب دواد ةءاور ىق هلو . ءامسلا قفأ دسف هنروص یه یا هتروص ىف

 «هبر رصري لو ليريج رصبآ » دوعسم نبا نع ديزي نب نمحرلا دبع قیرط نم یاسنلاو « ضرألاو ءامساا نيبام هقلخ
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 سوقلا نم هرب ولا ثبح € ىندأ وأ نیسوف باق ناکف ) بلا

 ناكف 2 لا دبع نع » ارز تەم لاق یابی انثدح دحا ولا ذبع انثدح نامنلا وأ شرم - ۹

 « حانج ةئاس هل لیرهج یأر هنأ دومسم نبا انثدح لاق ( ىحوأ ام هدبع ىلإ ىحوأف « ید وأ نیسو باق
 تتبأو « دهاجم نع ابرق ريسفتلا اذه مدقت ( سوثللا نم رثولا ثدح ىقدأ وأ نيسوق باق ناكف باب ) هلوق

 : ىدحاولا لاق « سوقلا نم ةيسلاو ةضبقلا نيب ام باقلاو . اضيأ ليعامسالا دنع یهو , هدحو رذ ین ال ةمجرتلا هذه

 : تلق . ءىثلا اهب ساقب هن ال عارذلا ام دارملا ليقو : لاق . ام یر ىتلا سوقا دارملا نأ نب رسمملا دورمج لوق اذه

 « ردقلا باقلا : لاق سابع نبا نع حبك دانساب هودرم نبا جرخأ دقف « حجارلا وه لوقلا اذه نوكي نأ ىغينيو
 لاقي ناكف « ةينذتلا ىلا جاتحيل كلذب لمي مل ام یرب یلا سوقلا هب دارملا ناكول هنأ هديؤيو . ناعارذلا نيسوقلاو

 ىلا ضبقلا نيب ام باقلا نال « سوق ىباق ناكف : دارملاو بلقلا ىلع هنإ ليق دقو . كلذ وحن وأ عر باق :الثم
 ام برملا هللا بطاخ : جاجزلا لاق . برقأ ىأ ءىتدأ وأ د هلوقو . هتفلاخ ىلا ةبسنلاب ناباق سوق لکلف « ةيسلا

 ین « وأ » ليقو . هدنع ددرت ال هيلع یه ام ىلع ءایشالاب ملاح ىلاعت هللاو هيلع متنأ نوردقت اف یم او « اوفا
 ديحوتلا باتک ىف « ىلدتف » هلوق ىنعم ىف فالتخالا نایب ىتأيسو « روکذلا ردقلا نم برقآ وه لب ريرقتلاو « لب »

 هلو . شيبح نبأ وه دزو , فایشلا وه ناملسو « دايز نبا وه ( دحاولا دبع انثدح )ەلۋ . ىلاعت هللا ءاش نا

 ) ليزيج ىأر هنأ دوعسم نبا انثدح لاق  یحوآ ام هدبع ىلا ىحوأف « ىندأ وأ نيسوق باق ناكف هلا ديع نص )

 ۰ ذاس ام نيتي الا نیت اه ریسفت یف لاق هنأ دومسم نبا وهو « هللا ديغ نع د هلوقب دارملاو « هدروأ اذكه

 هللا دیع لب « قايسلا رهاظ وه 6 هللا ديع ثدح دوعسم نا نآ داراا سل و « دوعسم نا انثدح و لاقف فنأتسا

 . هركذف « هلوق نع ارز تلأس : لاقف ىئابيشلا نع رخآ هجو نم ةيلب ىذلا بالا ق هجرخأ دقو . دوعسم نیا وه
 نب دحاولا دبع نع ىميثاحلا دواد نب ناملس قيرط نم «جرختسلا » ىف يعن وب هجرخأ دقو . هفايس ىف لاكشإ الو
 لاف هللا دبغ لاق : لاقف (قدأ وأ نيسوق باق ناکف هللا لوق نع شيبح نب رز تلأس» لاق ینابیشلا نع دايز

 ۱ هرکذن « لس هنا لوسر

 ( ىحوأام دبع ىلإ یحواف ل یاب

 "ناکسف ) یلامت هلوق نع ارز ”تلأس » لاق ینابیلا نع ةدئاز ان دح مانغ نم قلط ارم - ۷

 4 لیربج يأر دم ”هأ هللا دبع انربخآ : لاق ( ىحوأ ام ه دبع ىلإ ىحوأف ؛ ىندأ وأ نر "باف

 « حاج ةئاتس

 اضيأ ليعاممالا دنغ یهو « هدحو رذ ىبأل ةمجرتلا هذه تّبث (یحوآ ام هدبغ لا ىحوأف ىلاعت هلوق باب) هلق
 لا لات هلوق ىف روكذملا دبعلل ريمضلا ( دم هنأ ) هلق . هلبق ىذلا ف روكذملا دوعسم نبأ ثیدح هيف دروأو

 بهذي ناك دوعسم نبا نأ لصاحلاو . دارملا ف حضوأ اذهو « ليربج ىأر ادم نأ » رذ ىبأ دنع عقوو  هدبع
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 ت ت ا ل

 ىلا لیرج ىأ یحوأف ةيأر ىلع ريدقتلاو ؛ ةشاع كلذ ىلا تبهذ اک لی ربج وه ب ی لا هآر ىذلا نأ ىلا كلذ ٤

 تك مالکو . دم ىلإ ىحوأ ىذلا وه ةئأو < لبريج وه ىلدتف اند ىذلا نأ ىو هنا د هللا ديع ىأ هدبغ

 هلوق . ليربج ىلا : : لاق نم ممو « در هدبع ىلا ىحوأ « لأ وه ىف را ینلا نأ ىلع لدي فلسلا نم نیرسفلا

 قاينلا هجرخأ ۳ توفالاو ردلا نم لیوابتلا هشر نم ءانثب » ثيدحلا اذه ق رز نع مدا داز (حانج ةناتس هل (

 «توقايلاو ردلا ليوان اهنم رئانتي » ىتاسنلا ظفل و « هیودم نباو

 4 یربکسا قبر ٍتايآ نم ىأر دقل ۱ سا

 یر دوهسم نب نا رلبع نع » ةءقاع نع نع میها ارإ نع شعألا ن ۷ ناف انوع E شی بس ۸

 « قفألا د دق قرأ 6“ ر ىأر : لاق ( ىربكللا هبر تأيأ م نم ىأر دقل  هنع هللا

 تايآلا ىف فلتخاو « ىليعامسالاو رذ ىبأل ةمجرتلا هذه تتبث ( یرکلا هر تايآ نم یار دقل باب ) هلق

 . لیزبسج ةفص دارلا نأ ىلع لدي پابلا تیدحو « ءارسالا ةليل هلع یار ام عسيمج اهب دارملا : ليقف ةروكذملا

 اذه ( قفآلا دس دق رضا اقرفد ىأد ) هلوق . ةب الا هذه ريسفت یار دوعسم نب هلأ دبع نع ) هلوق

 نجرلا دبع قيرط نم ماحلاو ىتاسنلا هجرخأ ام دارلا حضري نكلو , ليربج ىأر هنأ قباس أا ريسفتلا راغي هرهاظ

 هام نيب ام الم دق فرقر ىلع مالسلا هيلع ليربج هلأ ین رصبأ » لاق دوعسم نب هللا دبع نع ديزب نبا

 ليضق نب دم ةباور ىف عفو دقو ٠ اهيلع ناك یا ةفصلاو لیرج فوصوملا نأ نيثيدحلا نم عمتجیف « ضرالاو

 ةا هل لبرج یأر هنأ هلا ديه نع رز نع یابیشلا نع امهالک ىئاسنلا دنع ةئييغ نبا ةياود فو ليعامسالا دنع

 ىو ازاجم قفالا دس ىلا لر رج بسنف « ليربج هيف ىذلا فرفرلا قفالا دس ىذلا نأ دارملاو ؛ قفألا دس دق حانج

 | دق فرفر نم ةل> ىف لبرج ىأر دوعسم نبا نع دیزب نب نجرلا دبع قيرط نم ابحو یذمرتلاو دحآ ةياور

 ١ ىلع نیشکتم إل ىلاعت هلوق هديؤيو « ةلح ةنأو فرفرلاب دارملا فرعي ةياورلا هذببو ضرالاو ءامسلا نيبام الم

 | نم لضف ام لكو « رتسلا ىف هلامعتسا رهتشا مث « ةعنصلا نسح اقيقر جاییدلا نم ناكام فرفرلا لصأو ( فرفر

 نركب ركب نأ لمتح :حارشلا ضعب لاقو « امبطسب اذإ هیات رئاطلا فرفر لاقيو « فرفر وهف یئو فطعف ءىش

 دآرملا حضو : امتدروأ ىلا ةاورلاو « لاق اذک « فرفرلا هبشآ تراصف ةتحزجأ طر لی رج

 ( ىزملاو تاللا يأ زا ) ص - ۲
 امهنع هللا ىضر سابع نيا نع ءازوجلا وبأ انک دح ببشألا وبأ انندح مهار نب لس ام - ۹

 « جالا يوس تلي الجر تاللا ناك: ( یزملاو تاللا ) ملوق ىف
 دبع نب ديج نع هیره زل نع "رمعم ان ربخآ فسوي نب ماشه انربخأ دمت ْن هلا دبع اشو - ۰

 « یگزلاو تاللاو : هفلَح ىف لاقف فاح نم : ما هللا لوسر لاق » لاق هنع ها ىضر ةريره ىبأ نع نح را

 « ىنادصتيمف « كيمراقأ لامت : هبحاصت لاق نمو . هللا "الا 41 ال : لقّيلف
 كم٠ ۰۱۳۰۱ « ۱۱۰۷ : یف هفازطا - 4۸۱۰ ثيدلا ]



 ريسفتلا باتك - 0 ۳

 ی روکذلا ببشالا واو « سامع نا ثيدح ایهدحآ : نيثبدح هيف رکذ ( یزلاو تالاا متيأرفأ باب ) هلو

 ىف ) هل . نويرصب هلك دانسالاو « هللا دبع ن سوأ وه یازلاو مجلاب ءازوجلا وبأو «نايح نب رفعج وه دانسالا
 «سابع نبا ىلع فوقوم اذهو « رذ نآ ريغا «هلوق فد طقس ( جاحلا قی وس تلي الجر تاللا ناكىزعلاو تاللا هلوق
 نوكي نأ لمت لب « مذالب كلذ سيل و : تلق . ءاتلا ديدشتب تاللا أرق نم ةءارق ىلع ريسفتلا اذه : ليعامالا لاق
 ةعامجو سايع نب | ةءارق نع ددشآاا یرر دقو .فيفختلاب ةءا رقلا ىلعرررمجلاو «لامعتسالا ة ركل فف و هلصأ اذه

 وربع قب رط نه متاح ىنأ نا جرخأو 5 روب#باک فيفختلا هنع روبشملاو ءاضيأ ريثك نبأ نع تورو « هعابتأ نم

 الإ دحأ هنم برشي الف رجحلا ىلع قيوسلا تلي ناك و ةدايز هيف هظفل و سابع نآ نع ءازوجلا ىبأ نع كلام نبا

 ىلع ةيلهاجلا ىف لجر ناك» لاق دهام قررط نم یپک افلا ىورف « لجرلا اذه مسا ىف فلتخاو « مودبعف « نم

 مفطإو اسيح هنم لمجيف طقالاو فئاطلا بيبز نم ذخأيو اهلسر نم ولسي ناكف « منغ هل اماعو فئاطلاب ةرخص
 مدد لاق ٠ هون خرج نا قبرط نمو . ةددشم تاللا أرقي دها# ناکو « هودبع تام الف , شاللا نم هن رم نم

 ةلمهملا مضي ىتاودعلا وهو ةدحوم مث ءارلا رسکو ةلاشاا ءاظلا حتفب وهو . ىنا برظلا نإ ماع هنآ سانلا ضعب
 5 « ىضقي ام ضقني الو « یضقب كح انمو » مرعاش لوقي هيفو « ةنامز ىف برعلا کح ناکو « لادلا نوکسو

 دلاو وهو ةثراح نب ةعيبر وهو ىحلا نب ورمع وه لاقيو لاق رضم نب نمايلا نب ةعق نب ىل نب ورمع ةنأ لیپسلا
 سيلو « تاللا مسا ىف رخآ لوق ةثراح نب ةعيبر نأ نظو لیپسلا مالك حارشلا ضعب فرحو . یبنا ةعازخ
 نم ىهكافلا جرخأ دقف « ىلا نب ورمع ريغ تاللا نأ حيحصلاو « ليق اف ىل مما ةثراح نب ةعيبر امتإو « كلذك
 اهودبعف ةرخصلا لخد هنکلو < تم م هب : ىحلا نب ورع مهل لاق تام امل تاللا نأ سابع نبا نع رخآ هجو
 وهو « مانصالا ةدابع ىلع برعلا لمح ىذلا وه ی نب ورمع نأ شيرق بقانم ىف مدقت دقو ٠ ايب الع اوبو

 , ظاکسب ليقو ةلخنب ليقو فئاطلاب تاللا تناكو « مغ نب ةمرص همسا نأ ىلكلا نا ىكحو . ةياورلا هذه ديب
 مدقأ ةانم تناك : ىلكلا نب ماشه لاق « سابع نبأ نع مسقم قيرط نم اضيأ ىبك افلا هجرخآ دقو . حصأ لوالاو
 ینلا سأب ةبعش نب ةريغملا اپمدیف ةانم نم ثدحأ تاللا تناکو < ب ىل سعأب حتفلا ماع "ىلع اهمدبف تاللا نم

 . تاذ قوف لعن ىداوب دعس نب ملاظ اهذذا ىذلا ناكو تاللا نم ثدحأ یزملا تناكو « فيقث تلسا م
 دنعو . هنیع ىف ىأ ( هفلح ىف لاقف ) هلوق « ىناثلا تیدحلا . حتفلا ماع یارب ىنلا ماب ديلولا نب دلاخ اهمدبف قرع
 « بابلا ثيدحل اببس نوكي نأ هبشي ام صاقو ىفأ نب دعس ثيدح سم نابح نبا هححصو هجام نباو یاسنلا

 ىل لاقف « ىزعلاو تاللاب تفلخ . ةيلهاجم دبغ ثيدح انک » لاق هيبأ نع دعس نب بعصم قيرط نم اوجرخأف
 : ىناطخلالاق : ثيدحلا هل كيرش ال هدحو هللا الا هلإ ال لق : لاقف قلي ىنلل كلذ تركذف ۰ تقام سْنب : یاسا
 .ديجوتلا ةملكب كرادتي نأ ىمأف , رافكلا ىهاض دقف اهوحنو تاللاب فاح اذاف « مظعلا دوبعلاب نوكت امن نيملا

 درب و هنع هللا رفكي هللا الإ هل ال لوقي الهاذ وأ الماج امت نمو « نفاک ومف اداج ام فلح نم : ىنرعلا نبا لاقو
 كات لامن هبحاصل لاق نمو ) هلوق . وغللا نم هب ىرج ام هنع نيو قلا لا هناسل و ركذلا ىلا وپسلا نع هبلق
 ىرج ىذلا لوقلا هنع رفک-) ام ةقدصب ليقو « هب ساقي نأ ديرب ناک یذلا لالاب ىأ : ىباطخلا لاق ( قدصتيف
 ةيضنحلا ضعب مزد« «یشب قدصتيلف» لسم ةياور ین ام لدو هيلعو « باوصلا وه اذهو : ىووذلا لاق .هاسل ىلع



 ۳ ۱ ۱۸۱ ثيدحلا
 کک

 را

 رقتسا اذا ةيصعملا ىلع مزعلا نأ دوبمجلل ةجح ك ثيدحلا اذه یف : ضاغ لاق . هيفام هيفو < نیم ةرافك همزلب هلأ

 حيرصتلا عم كلذ ذخأ نيأ نم ىردأ الو : تلق . رمتسإلال ىذلا ر طاخلا فال ¢ هيلع بتك اينذ ناك باقل ی

 ىلا ءاعدلاف ٠ قافتاب مارح رامقلاو ۳ ةيصعم | لا هاعذف € كرما لاعت 2 هلو ىت طا ت سو لوقلا رودصا كثيدحلا ف

 ىف مزعلا كأم ا عقود . روذنلاو نام باتک ىفهحرش ةيقب ىقأيسو . درج مزغ انه سيلف « مارح هلمف

 ¢ ةع ۵ نم هد ثردح حرش 2 ن قاقرلا رخاوأ

 < يرخألا ةثلاثلا امو ) ساپ - ۳

 « امنع هللا ىضر ًةشئاعل تلق » ورع تعم ره زا انت دح نایفس انثدح یدیحا شو - هجا

 افصلا نإ ) ىلاعت هقا لزنأف  ةورآأو افصلا نيب نوفوطيال للشاب ىتلا ةيغاطلا دانا لهأ نم ناکام[ : تلاقف

 2۵ ۳ 0 نيا د ا 9

 دبع لاقو 4 ا دا نم للشلاب ام نايفس لاو >“ @ نولدلو 2ك هللا كومو فاطف 1 هلأ رامش نم ةورلاو

 تا " لبق - ناتو م اوناك ¢ راصنألا ف تب 2 ةشئاع تلاق 2 7 لاق : باش نا ن رالاخ ن نم-رلا

 ناكن م راصنألا نم "لار ناك « ةشئاع نع ةورع نع یره زرا نع 0 ٠ لاقو ؛ هام » ان نولوم - او لس

 عظمت ةورلاو اصلا نيب "نوط ال انك : هلا ناي : : ۱ ولاق - ةنيدللو کم نيب مص ةانمو - دانا * لا

 هوم 6 ايمل

 ريثك نبا ارقو 4 ةرقبلا ةروس ىف ةانم حرش مدقت دقو ؛ رذ ىنأ ريغل ۳ باب 0 طقس ( ىرخألا ةثلاثلا ةانمو ) هلو

 ریە ىف مدفتو 0 | رصتخم هدررآ اذک ( تل 2 lye هل یضد ةا اعم تلق ) هلوق ۰ . زمذاو دأب ماتم » نص ہک نب او

 هللا رث ۳ امش نم ةورلاو املا نا ) ىلاعت هلوق عم ةورلاو اصلا نب یعساا بو و نع لاس هنأآو ل اقأم نایب ةرقبلا

 «قانع رذ نآ ريغ ةياور ىف ؛ ةانم لجال ىأ ) ةا “اھآ نم ) هلوق 1 هرخآ ىلا اشرف همفو هل ةش :اع باوج و الا

 ` ةليقثلا مالل و ةمجعلا حتفب ( لاش اب ةانم نايفس لاق ) هلوق . اهمساب لهأ وأ اهدنع لهأ ىأ , ماللا لدب ةدحولاب

 فاقلاب ( ديدق نم ) هلوق ۰ ا لا هنم طيس ىذلا ليجلا وهو < رحبلا ةح نم دإدق نم عضوم وهو ٠ ةيفأ مال مث

 نع ( رفاسم نیا أ ) داع نإ نمرلا لع لاقو ( هلوق - ةي داو 9 نب فورعم ناكم وهف رعصم ةلمبلاو

 هل وطب نهرلا هلمع نع ثيللا نع حلاص نو هللأ كوع قرط نم ىراحطلاو لوذلا هلصو < یرهرلآ وه ( بارش نبا

 - هلبق ىذلا ةئيبع نبا ثيدح لثم ىأ ( هلثم ةانا نواب اولي نأ لبق ناسغو مث اوناک راصن لا ىف تازن) هلوق

 ٠ موج ديدق ىلي امم رحبلا لحاس ىلع ةانم ی نب ورع بصل » لاق قع) نبا قيرط نم ىبكافلا جرخأو

 نيب فطي مل ام لهأ نف ءامل اولمأف ةانم اوتآ ىنم نم اوغرفو تافرع نم اوضافأو تيبلاب اوفاطاذا امومظعيو

 مدقت دقو 6 ال واعم قازرلا ديع نع یک ن نسحلا نع ىرطلا هلصو ) خلا رمعم لاقو ( هلوق ٠ ةورلاو افص)ا

 وهو « هناكم نايب مدقت دق (ةنيدملاو کم نيب مص) هلوق - .جلا باتک ىف یرهزلا نع رخآ هچو نم هلوطب تبدلا

 ثيدخحلا « ام فوط نأ جرح نم انیلع لبف » ىربطلا دنع هتیقب (هوح ةانل ایظمن) هلوق لاق اک ةنيدملاو ةكم نيب
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 له نم لاجر نع هثیدح ركذف ماشه نب ثراحلا نب نحرلا دبع نب ركب یال كلذ تركذف یرهرلا لاق » هبقو

 « فظي مل نمو فاط نم : امهيك نيقيرفلا ف تلذن » هرخآ قو « لعل
 ٤ - اودرعاو هلل اودُخساف ) باپ (

  - ۲امنه لا يضر سابع نبا نع هم ركع نه بوی انک دح رثراولا دبع انئذح رسم وبأ (شزم

 سنالاو ”نجلاو "نوکرشلاو "نوبلسلا ةعم دجسو « مجاب قايم ئنلا دجَس» لاق «

 سابع نبا يلع نب رکذپ ملو . بو نع نامهط نب هبات
 نع حس( ىبأ نع ”ليثا رسإ امدح - یرییزلا ينمي  دمحأ وبأ ینربخآ ىلع نب "رصن شرو - ۳

 هللا لوسر دجسف لاق « مجنلاوةدجس اهيف تل زنأ ةروس هلوأ »لاق هنع هللا ىضر هلل دبع نع ديزي نب دّوسألا

 وهو « ًارفاك لتف كلذ دعب هتيأرف « هيلع دف بار نم افك ذخأ هتبأر الُجر الإ « هفلخ نم دجسو تو

 « فلخ نب ةيمأ

 مجنل أب ی ىنلا دج ) هلوق . طلغ وهو اودجاو » ليصالا ةياور ىف ( اودبعا و هلل اودجاف باب ) هلو

 نامبط نب میهارب] رذ ىبأ ةياود ىف (بويأ نع نامهط نبا هعبات « سلالاو نجلاو نوكرشملاو نویلسلا هعم دو

 نب صفح قيرط نم ىليعا مالا اباصوف نامبط نب ميهاريإ ةعباتم امأ ( سابع نبا ةيلع نبا ركذي ملو ) هو
 مدقت دقو « نجلا و سنالا امل دج مجنلا ايف ركذي ىنلا ةروسلا تلزن نيح لاق هنا » ظفلب هنع ىروب اسينلا هللا دبع

 « هنع ةبيش ى أ نبا هجرخأو « هل-رأف بوب أ نع هب ثدح هنآ هب دارلاف ةياع نبا ثيدح امأو « ةوالتلا دوج ىف اهركذ

 هلوق ۰ نامهط نب ميهارباو ثراولا دبع امهو هلصو ىلع بوبآ نع نيتقث قافنال حداقب كلذ سيلو « لسم وهو
 هيف ام ركذأسو « سنالاب كلذ صاصتخا مو ىنا نيلشملا ف مهو خد عم سنإلاو نجلا داعأ امن (سنإلاو نجلاو)

 ةضراعم اودارأف تلز ةدج لوأ امل نيملسملا عم نوكرشملا دج : ىتامركلا لاق . هدعب ىذلا ثيدحلا ىلع مالكلا ىف

 تالاتحالاو : تلق . مهتفل اخ نم سلجا كلذ ىف اوفاخ وأ « دصق الب مهنم كلذ عقو وأ« مدوبعل دوجسلاب نييلسملا

 ذخآمهنم هانثتسا ىذلا نأ هيف داز ثيح دومسم نبا قايس هفلاخ ىناثلاو « ضايعل اهنم لوالاو , رظن اهف ةثالثلا

 نيفئاخ اوناک نيذلا م ذئنيح نويلسملا ذإ دعبأ ثااثلاو « دصقلا ق رهاظ كلذ ناف هيلع هتببج عضوف ىصح نم افك

 هل ذحح ال لي هللا لوسد ةءارق ءانثأ ف ناطيشلا ءاقل] ببسب كلذ نأ نم ليق امو : لاق ء سكعلا ال نيكرشملا نم

 ةلأسملا هذه ق باوصلا هجو فرع جملا ةروس ريسفت ىف كلذ نم ةتدروأ ام لمأت نمو . ىبتنا « المن الو الع

 ريب زلا نب هللا دبع نب دم وه هدانسإ ىف روكذملا نأ وأو < دوعسم نبا وه ( هلأ دبع نع ) هو . ىلاعت هللا دمحم

 دقو « اهتءارق نم غرف ال ىأ ( مب هللا لوسر دجسف لاق مجنلاو ةدج امف تلزلا ةروس لر ) هلق ٠ ىديبزلا

 لرآ ىف یخ نآ نع ايركذ ةياود ىف عقوو . هيف بدسلاو كلذ نایب سابع نبا ثيدح نم جا ريسفت ىف تمدق

 ةءواعم نب ريهز ةباور نم هلو « مجنلا سانلا ىلع أرق ألي هللا لور اهب نامتسا ةروس لوأ نا , كيدحلا اذه
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 موقلا نم دحأ قب اف » نآرقلا دوج ىف ةبعش ةياور ىف (الجرالا) هلوق ٠ « مجالا سانلا ىلع اهأرق ةدوس لوأ »

 نع حیحم دانساب یاسنلا ىور نکل « مدوج ممعت هرهاظ اذهو « یم> نم افك موقلا نم لجر ذخاف « دج الإ

 ذئموب نكي ملو « دج نإ تييأو  هدنع نم دجسو دجسف مجنلاو ةكم عقلي ىنلا أرق » لاق ةعادو ىبأ نب بلطلا

 هلو . هيلع علطا نم ىلا ةبسنلاب هنأ ىلع دوعسم نبا ميممت لمحیف « ادبأ اه دوجسلا عدأ الف : بلطملا لاق » لسا

 _ هبجو ىلا هعفرف » ةيعش ةباور ىف ( هيلع دجسف ) هلوق . « بارت وأ ىصح نم اكو ةبعش ةءاور ىف (بارت نمافك

 هتيأر دقاف : دوءسم نب هللأ ديع لاق » ةبمش ةياور ىف ( !رفاك لّتق كلذ دعب هتيأرف ) هلوق ‘¢ اذه ىنيفكي : لاقف :

 ايركز هتيمست ىلع ليئارسإ قفاو دقو « ةبعش ةءاور ىف كلذ عقي مل (فاخ نب ةيمأ وهو ) هلوق ٠ « ارفاك لتق دعب

 نب دملولا وه دجسي مل ىذلا نأ دعس نبا دنعو «دمتعلا وه اذهو ىلعامسإلا دنع قع) یآ نع ةدئاز نآ نا

 دوب باب » ىف لاطب نا مزجو « اعيمج امهالک مهضعب لاقو لاق « ةيمأ نب صاعلا نب ديعس ليقو : لاق ةريغملا

 اوم“ نيذلا نم ارفاك ردبب لتقی لو فاخ نب ةيمأ هنأب حيرصتلا دوجو عم هنم بيجي وهو ؛ ديلولا هناب « نآرقلا

 آب درو « قفانم هنأ « ةزيزب نبال ماكحالا حرش ه فو « بهل وبآ هنأ نابح نبا ريسفت ىف عقوو ٠ هريغ هدنع

 تناكو « سمخ ةنس ناضمر ىف تناك اپن اب ىدقاولا مزج دقو « دمب رهظ قافنلا نكي لو فالخ الب 5۸ تعقو ةصقلا

 اورجابف رفکلا نم ما ىلع موذجوف اومجر كلذ مهغلب الف بجر رهش ىف تجرخ ةشيملا ىلا ىلوآلا ةرجابلا

 ىف هتلق اک هيلع علطا ام ىلا ةبسنلاب دومسم نا مالک ىف ممعتلاو « اودجسي | ةمبرالا نوکی نأ لمتحيو : ةيناثلا

 معا هللاو « هتركذ امل ةيمآب الإ دومسم نا ثردح ىف ىذلا رسفي ال نكل « بلطملا

 ةعاسلا تبّرتقا ةروس -- مع

 ناك نمل . ةنيفسلا ”عالضأ : رو . انونخ ریطتساف : رج "دزاو « ماتم : رجدزم . پهاذ : ”رمتسم دهاج لاق

 : بیت . نالا : نيمطبُم ريبج نا لاقو . ءالا ورع : ركع . هللا نم ءازج هل رفگ لوقب :رفک

 نم لا: رج دزاو + قرت رجشلا نم راظحك <: رانا ٠ اهرقعف هديب ىطاعف : یلعاتف : هريغ لاقو . عارسلا

 : رشالا لاقي . ىح ةباذع : رقتسم . هباحصأو حونب "منص امل ءارَج الف ام مهمو هب الف : رفگ : تر

 ربجتلاو حر

 یمسلو « بسح ( ةعاسا تبرتفا 2 هريغلو « رذ یال اذك ( میحرلا نمحرلا هللا سب . ةعاسلا تب رتفا ةدوس )

 تبرتقا ) هلوت ىف ٠ هظفل و هقيرط نم ىبايرفلا هلصو ( بهاذ رمتسم دهاجم لاقو ) هلوق ۰ رمقلا ةدوس اضيأ

 سأ أ نع ةداتق نع رمعم نع قازرلا دبع لاقو « بهاذ رس اذه اولاقف اقشنم هوأر : لات < رءقلا قشنا و ةعاسلا

 ىأ بهاذ ینعهو « بهاذ لوقب : لاق ( رهتسم رس إل هلوت ىلا ةبآلا الت د هرخآ فو ء عوفرلا ثيدحلا رکذف

 نم مثءاج دقل و ) هلوق ىف دهاج نع هظفلب ىن اب رفلا هلصو ( یهانتم رجدرم ) هلوق ٠ راس لیقو « لطرد و بهذيس
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 هلصو ( انونج ریطتسا رجدزا و ) هلوق . هيلع ديم ال رجزلا ىف ةياغ ىأ لعافلا ةئيصب « یهانتم » هلوقو « مارحلا
 مآ مهلعف نع هقا ريخ نم وه لیقو « نون مطوق ىلع افوطعم مپمالک نم نوكسيف دهاجم نع هظفلب ىنايرفلا
 دقللا نبا یودو « دهاجم نم حيجت نأ نبا قيرط نم هظفلب ىبايرفلا هلصو (ةنيفسلا عالضأ رسد) هلوق .هورجذ

 رسدلاو « ةئيفسلا حاولأ حاولآلا : لاق سابع نا نع دهأج نع نيصح قيرط نم « بيرغلا د ف ىبرحلا ميهاربإو
 : ريماسملا : لاق € رضدو إل هلوق ىف سابع نبا نع ةحلط ىنأ نب ىلع قيرط نمو ٠ ةنيفسلا اس دشن ىلا ابضي راعم

 .ریماسب ترسد رسدلاو ةنيفسا فيذاقم حاولآلا : ةداتق نع رمعم نع قازرلا دبع لاقو . ةديبع وبأ مزج اذپو

 اهأرق هنأب رعشي وهو « هللاب رفك ناک نا » ظفلب یابرفلا هلصو ( هللا نم ءازج هل رفک لوقي رفک ناك نل) هلو
 قيرط نم ىنايرفلا هلصو ( ءاملا نورضحم رضتع ) هلوق . لوالا هيجوت ىأيسو ‹ لعافلل ءانبلا ىلع نیتحتفب رفک
 هلصو ( عارساا بیا , نالسنلا نیمطبم ریبج نبا لاقو ) هلق ۰ « ةقانلا تباخ اذإ ءاملا نورضحم » ظفلب دهاج
 وه : لاق ( عادلا ىلا نيمطبم ) هلوق یف ريبج نب ديعس نع سطفألا ملا نع كيرش قي رط نم متاح فأ نبأ
 ىرخأ اهدعب ةدحوملاو ةمجعملا حتفب « بیا » هلوقو . تافاصلا ريسفن ىف نالسنلا طبض دقت دقو ۰ نالسنلا

 نيعطبم هلوق ىف نابع نبا نع ةحلط ىلأ نب ىلع قيرط نم رذذملا نبا یورو . هل ديك أت عارسلاو « نالسنلا ريسفت

 ريغ ةياور ىف ( اهرقعف هديب یلعاعف یظاعتف هريغ لاق د) هلوق . عرسملا عطوملا : ةديبع وبأ لاقو « نيرظان : لاق
 هن أكف « لوانتلا وطعلا نال بولقلا نم نوكي نأ الإ « امجو اهطاعف هلوقل لعأ ال : نيتلا نبا لاق « اهطاعف » رذ نا

 لوانت ( رقعف ىطاعتف ) سابع نبا نع دهاب قیرط نم رذنلا نبأ یود ام هدیوب و : تلق . هديب امو انت : لاق

 سابغ نبا نع ءاطع نع جرج نبا قیرط نم رذنلا نبا هلصو ( قرتح رجدلا نم راظک رظتحا ) هلوق . رقمف

 لوق ىف ةداتق نع رمعم نع قازرلا دبع لاقو . طئاهلا نم طقسإ بارتلا : لاق ريج نب ديعس قيرط نمو « هلثم

 اداظ> لمجت برملا تناك » لاق مسأ نب دیز قيرط نم ىربطلا یورو . قرتحم دامرك : لاق ( رظتحنا مش )
 ديبج نب ديعش قيرط نم یرطاا یورو . رظتحلا شیک هلوق نم دارملا وهف « كوشلا سبب نم ىشاوملاو لبإإلا ىلع
 رجدذاو) هلق . ةفيفخ ةلاشلا ءاظلاو امحتفب و ةلموملار سكب راظح : (هیینت) . طلا نم یانتلا بارتلا وه : لاق

 انلعف ام مهيو هب انلعف فک ) هلوق . الاد هيف لاعتفالا ءات تراص : هدعب دازو « ءارفلا لوق وه ( ترجز نم لعتفا
 ىأ رفکو « حوت لجال ىأ حونل اوقرغأ لوقي : دازو « هظفلب ءارفلا مالك وه ( ةباحصأو حونب عنص امل ءازج
 ىزوجل بذكو « دحج ىأ رفک ینلا وهو حونل ءازج ناک قرفلا نم مهب عقو ىذلا نأ مالكلا لصحو . دحجأ
 هلوق ۰ حوت موقل اذه ىلع نمل ىف ماللاف نيدحتفب (رفک ناک نمل ءازج جرعألا ديمح أرق دقو < ماع هريصل كلذب
 هلوق ىف ةداتق نع ديمح نب دبع دنعو « ىدسلا نع هانمع متاح ىنأ نا دنعو : ءارفلا لوق وه (قح باذع رقتسم )

 موب لاق ( رقتسم سآ لکو ) لاق دهاجب قب رط نم متاح ىبأ نبالو . منبج ران ىلا مج رقتسا ( رقتسم باذع )
 هلوق ىف ةديبع وبأ لاق ( ريجتلاو حرلا رشألا لاو ) هلو . هلهأب رقتسم : لات جرج نا قيرط نمو . ةمايقلا

 ةءارق ىلع اذهو « طاشنلا نم ناکاعرو . ربجتلاو حرملا رشالا : لاق ( رشالا باذکلا نم ادغ نولعیس ) ٠
 دارلاو  یرخآ ةءارق ذاوشلا قو « رشلا نم لیضفت لعفأ ءارلا دیدشت و ةمجعملا حتفب رفعج وبأ أرقو . دوهججلا ٠

 ةمايقلا مو ادغ هل و
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 ١ - اوضرعي اور ناو ءرمقلا تار ) باپ (
 نبا نع رسم ىبأ نع ميهاربإ نع شعألا نع ”ناهفسو بەش نع يع ا و اشم — 6

 لوسر لاقف . هلو ةة رفو « للا قوف ةقرف : نيتقرن كي هللا لوسر هع ىلع ”رمقلا ؟قشنا » لاق دومسم

 « اودّبشا : زا ذل

 نغ رمعم يأ نع دهاع نع حجيج يبأ نا انربخأ نايفس انثكح هللا در نب "ىلع شو - ۵۰

 اوشا «اودشا : ئل لاقف  نيدق رف راصف هب بلا مم "نحو ”رمقلا شنا » لاق هللا دبع

 نب را ديب نع كلام نب كارعر نع روفعج نع ركب ین دح لاق ریکب نى اشو - ۰

 « اک ؟ىبلا نام ىف ر قلا شنا » لاق امهنع هللا ضر ساع نا نع دونم نب هم نب هللا دبع

 هلع ا شرا نع ةداتف قف ناش اه دح دمع نب سنو انث”دح دم نب 1 ”لبع شم مس ۷

 ۱ « رمقلا قاقثن أ مارف ةیآ مهری نآ ةكم "لها لأس » لاق
 «نیتفرف ثرمقلا شنا » لاق س نع دات نع ةبعش نع ي ان دح دادم اشو - ۸

 قاقشنا ثیدح رکذ مث . رذ ىبأ ريغل ةمجرتلا هذه تطقس (اوضرعي ةيآ اورب نو « رمقلا قشناو باب ) هلوق ۱

 رکبو ۰ ال ينلا نامز ىف رم قشنا د سابع نیا ثيدح نمو « نیئقرف » هيفو دوعسم نا نع نيهجو نم رمقلا

 نمر : هحرش مدقن دقو « ةنآ مري نأ کم لهآ لأس» سفآ ثيدح نهو . ةعيبر نبا وه رفمجو ءرضم نبأ وه هيف

 ةيوبنلا ةريسلا لئاوأ ىف فوةسم هيلع مالكلا مدقق دقو « نيتقرف سمفلا قشنا » سنا نع رخآ هجو

 4 رک دم نم *لوف ةا اهانكرت ”دقلو « فك ناك نار ءازج انخيعأب یر ) بس ؟

 « ةمألا هذه ”لئاوأ اهكردأ ىتح یو ةئيفس هللا ی » ةداتق لاق

 يللا ناك » لاق هللا دبع "نع دوسألا نع ”قاحسإ ىبأ نع ةبم انثدح رم نب صاح او - ۹

 « ( رک نم لع )) أرقي هلل

 لار انوه ان رسي : دهاجم لاق . ( رک “دم نم لہف ركذلل نآرفلا ان رسی دفلاو) بسا

 نعد هنع هللا ىضر هللا دع نع دومألا نع قدس ىلأ نع بش نع ى نع د دسم اشو - ۷۰

 « € رك ادم "نم لبف ر) أرقي ناک هنآ اب ”ىبلا

 (رذن و ىلاذع ناكف يكس . رعقنم لذ ُراجبعأ) بص
 ی اب مف ۵ ۸ جاو م 1



 زيسفللا بات ۹6 ۱ ۸ ٦۱

 سم له : دومالا لام الجر عسب »هنأ "قاحسا ىلأ نع وز ای دح میم 5 شی — ۱

 اهؤرقي غم ىبلا تسسو : لاق « ( رك دم رم لیف) اهؤرقي هللا دبع تمم : لاقف ؟ رک "ذم وأ « رک دم

 ۳ لاد ( رك دم نم لپف)

 ( کردم نمر لھ رک ذلل نر امري دقلو « رظتحلا مشبك اوناکف ) بساپ - ۳

 نع » هنع هللا ىضر هللا دبع نع دوسألا نع قاحسإ ىبأ نع ةبمش نع ىبأ انربخأ نادبع شرم - ۲

 « ةيآلا ( رك دم نم لو ) أرق هو ین

 4 4 يناذع اوقوذف « رفتم "باذع و مه دقلو ) سی ۱ - €

 یبلا نعد للا دبع نعد وسألا نع فا یآ نع م الح رادنف" از لوح ا اشو — عملا

 « ( ركد "دم نم لَ 5 ای انكاهأ دنلو ءرك دم نم لبخ) أرق هنأ هل

 .لاق هللا دبع نع ديزي نب دوسألا نع قاس | ىلأ نع ليئارشإ نع ميكو انثدح یب اشو - ۶

 « ( رك "دم نم لبف ) : ب 'ىبلا لاقف € رک ذم نم لهخ )قم با ىلع تارق ہ
 ةداتق لوق بسانت ینلا یهو « اهدعب ىلا ةبالا رذ ینآ ريغ داز ( رفک ناك نا ءازج اننيعأب یرجت باب ) هلوق

 رهعم نع قازرلا دبع هلصر ( ةمالا هذه لئارآ اهكردأ ىح حون ةنيفس هللا نبأ : ةداتق لاق ) هلوق . هيف زوكذملا
 ىف ةنيفسلا هللا قبأ د لاق ةداتق نع ديمس قيرط نم متاح ىبأ نبا جرخأو . «ىدرجلا ىلع ه دازو هظفلب ةداتق نه

 نع) هلوق . « ادامد تراصف اهدمب ةئيفأ نم كو « ارظن ةمآلا هذه لئاوأ املا رظن ىتح ةيآو ةربع ةريزجلا ضرآ

 لادلاب ىأ ( ركدم نم لہف أرقي ناک أ ) هل . هنم هل قح] ىبأ عامس ىلع لد ام هدعب ىتلا ةياورلا ىف ( دوسالا
 اذهل فنصملا ركذ مث . ةداتق نع اضيأ لوقنم وهو « ةمجعملاب امأرق فلسلا ضع نأ كلذ ركذ بيسو ٠ ةلحوللا
 ىف قاسو « دیزب نب دوسآلا نع قح] ىنأ ىلع عيمجا رادمو ؛ ةروسلا هذه نم ةبآ ةجرت لک ىف مجارت سمخ ثيدحلا
 (یکدم نم لپف) هلوق ةروسلا هذه ىف ررکت دقو . دحاو عيا ىف ءرکدم» ظفل نأ نيبيا ر وكذملا ثيدحلا عملا
 انسي دهاجب لاقو » والا ىف لاقو « اورتتعل نیمماسلا مارفال ءاعدتسا ممالا رابخآ نم صصقلا ررکت بس
 وأ ةمجمع ىأ ؟ رك ذم وأ ركدم نم ليف : درسالا لأس الجر مس هآ قعسا ىبأ نع ةيناثلا ىف لاقو « هت.أرق انوه
 هللا دبع نع سماخلا ظفلو « لرآلاك عبا رلاو كلاثلا ظفل و . ةلمبم ىأ ءالاد د هرخآ فو ثيدحلا ركذف « ةلمهم
 هلصو دهان رثأو ٠ ةلمهماب ىأ « ركدم نه لبف : لاقف  ةمجعملاب ىأ - رکذم نم لبف لب ىنلا ىلع تأرقو
 مث ةلمهم الاد ءانلا تلدب أف « ةمجعم لاذ دعب ةانثع رکنذم هلصا « ركدم ۾ هلرقو « ديحوتلا ىف قأيسو ىبايرفلا
 بوسنم ريغ دم عق واذک « ردزغ انئدح دم انئدح » عبارلا قبرطلا ىف هلوقو « ییغدآ مث اب راق ةمجعملا ینامها

 هلوقو « رادنب راشب نب دم ةباور نم ليعام“الا هجرخآ قو « ىرسبلا دیل ولآ نبا وأ راغب نإ وأ یئل زا وهو



 515 2۸۷۷ - 4۸۷۵ ثيدحلا
 یوم نبأ وه « یک انئدح د ةسماخا ىف

 ۰ و ۶ ۰ ۳

 4 رب دلا نووی و ملا مّزبس) هوا سیساپ - ۵
 نا نع ةمركع نع “اخ ان لح باهرلا 295 اح ربشوح نب لل دبع نب £ شی -- 6۵

 امهمع ۳ یر سابع نبا نع ةمركع نع ۳۳ ان لح بیهو نع نم ن نام ايثدح دمع ینئدحو ۰ 4 سابع

 2 و ۳۳ 2 ۳ و 4 / تے ا 6 . 0 ۰

 دبعنال ات نإ مہا ءك دعوو ك دبع كادشنأ ین ] مهلا : ردپ موب بق ىف وهو لاق هل هللا لوسر نا »

 سو 2 5 8 سم و ۶ 9 نم محو اد ت ۰ 2 ۴, ۳

 جر « عار دلا ىف بل وهو - كبر لع تحجملا , هللا لوسراي کرج :لاقف هر شوت ركب وبآ ذخاف ۰ موولا كمل

 و 2: .

 « ( رب دا نول ويو ملا م زدم ر) لوت: وهو

 هلوقو  یزاغلا ىف هنایب مدقت دقو ؛ردب ةصق ىف سابع نا ثيدح هيفركذ (ةيآلا عمجا مزبس هلوق بابر هل

 هع ىنادحو حد هلوقو ۰ رذ نآ ريغل كلذک تا و 3 هد بسل هللإ دبع نب لم وه« بشوح نب لم ات لو و

 . نافع ان دح ىراخيلا نع راصف نكسلا نبال طةسو ىل_هذلا وه دیش و <« شک ال اذك ۾ لسم نب نافع ا نثدح

 نع بوبأ نع رمعم نغ قازرلا دبع ىور دقو ¢ ةصقلا رضع | هن ال سابع نبا تالسم ند اذه : ( هیت (

 ردب موي ناك الف ؟ مزم عج یا : لوقأ ”تاءج بلا نولويو عمجا مدس ) تلزت امل : لاق ربع نا » ةمرکع

 نأكو « رع نع كلذ لمح سابع نبا نأكف ٠ الا ) عمج مذ و لودي وهو عردلا یف بش هلي ىنلا تيأر

 : سابع ۳1 نع دسيلولا نب كام قد رط نه لسم جرخأ دقو < رګ نع ساع نبا نع لح ةمرڪ ع

 هضعبب ربع ىنثدح

 ةرارلا نم ی ۰ 4 او يهدأ ةةءاسلاو ¢ مدعوم ةفاسلا لب ۱ هوا بسا و 5

۳ 2 ۰ . 

 فو ىلربخأ لاق مربخآ جرج نا نآ فور ن "ماشه انثدح یوم نب ما او - ۹

 لب 3: بلا ةيرال ىلإو « ةكمب هلك دع ىلع ل زا دنل : ثلاق نینمزان 2 ةشئاع دنع یا » لاق كّمام نا

 ( مو یهدآ ةعاسلاو « مدعوم ”ةعاسلا
 [ 4٩٩۳ : یف هفرط - 4۸۷۱ ثيدحلا ]

 یف وهو لاق 2 ىنلا ناو سابع نب نع 7 ركع - نع الاخ نع "اخ اندلح ”قاحسإ یم — ۷۷

 : لاقو هديب ركب وأ <للخأف . 5 مويا e "1 تاش نإ ما . ك دعوو ادع شنا : ردپ موي 4 ب
 و 3 2 و 5 7 7 ی 0 س ْ ۳ ۳۹

 نولویو محلا ~f e 2 لوقي وهو جرغ - عر دلا ىف وو - كبار ىلع تمحسأ دفق « هللا لوسر اي كبح

 « ( ؟يمأو یهدآ ”ةءاسلاو « مدعوم ةعاسلا لب « ربا

 هذه ف لو 6 ارغلا لوق ود ) ةراراا نم ىعل 4 سأ و یهدآ ةعاسلاو مدعوم ةء الآ لبو هل وق باب )ەل

 یناببرت ه یکذ مدت ) كودمام 7 فسو» ( هلو ةرارملأ ند سأو « ردب موا باذع ند rls دیش هانعم : ةنآلا



 ريسفتلا تاثك د 10 ۹

 ةصق هيفو « ارصتخ انه هركذ اذ ( دم ىلع لزن دفل : تلاق نينمؤملا مآ ةشئاع دنع ىلا ) هلوق ٠ فاقحالا ةروس
 یذلا بابلا ىف روكذملا سايع نبا ثيدح هيف ركذ مث ٠ ىلاعت هللا ءاش نأ نآرقلا لئاضف ىف الوطم یت أيسو « !مۂذح
 ءا دحل ا دلاخ وه هقوف ىذلاو , ناحطلا وه لوالا دلاغو ؛ نيهاش نبا وه هيف هخيش عو « هلبق

 نمحرلا ةروُس - ىو

 . نازيملا ناسل ديرب € نزولا اوميفأو ) دریغ لاقو . یحرلا نابسحک م ناب )د هاج لاقو

 © بلاو ) . هقزر ( ناحراو ) « فصملا كلذف كردي نأ لبق ءىش هنم مطق اذإ عرزلا لق ( فطتلاو )

 لا نم "لوک ألا ديرب (”فصملاو ) : مهضمب لاقو . قزرلا : برملا مالك ىف نام زا . هنم لی ىذا
 وأ لاقو . نيتلا ”فصملا : كاحضلا لاقو ٠ ةطنخلا قرو فصملا : هريغ لاقو . لكؤي مل ىذلا حیضتلا ناعرا
 جرالاو « قررا ناراو « ةطنملا قرو فصملا : دهاجم لاقو . ار وب طلا هيمست « تونيام ل وأ فصعلا , كلام
 ىف سمشل (نیف رشلا بر : دهاج نع مهضمب لافو . تدقوأ اذإ رانا وامي ىذلا رضخالاو رفصالا "بألا

 . ناطاتخمال ( نايغببال إل . فيصلاو هاقشلا ىف اه” غم ( نيب رغما بروا) . فيصلا ىف قرشمو « قرشم ءاتشلا
 متصی € راخ لاک ) دهاجم لاقو . تآشن سيلف هملق فرب ملام امأف « نقساف نم هع عفارام ( تالار
 ا نوب كح مو ر ىلع بصي رفضا سادنلا 6 سان و إل دهاجم لاقو . ران نم "بل ( ظا وال .راخفلا

 : یا نم ناوادوس ( ناتماهادم ) . اک رت ةف "لجو “رع فا کد لا 45 .r ˆ 6 هر ماقم فاخ ر

 لاقي اک لاصاص لاقي « لك هب نوديرب نام لاقيو « راخفلا لصاص# کل َصلسف لمرب طلخ نيط (لاصاصر)

 سيل : مهضمب لاق (نامرو لخنو هك اف امهبفإ)ل . هتک ىنمي تبكيك لثم « رّصْرَصو قالغإلا ةلنع بابا رص
 ةالصلاو تاواصلا 1 اوظفاح إل لجو درع هل رنک ب ةف اهم اعلاف برملا امأو « ةهكافلاب لخنلاو نام
 ملا) اهلثمو « نام او لخنلا ديعأ اک اه اديدشت معلا داعأ مث ء تاولصلا "لک ىلع ةظناحلاب ماف )یل و
 (باذملا هياء "قدح "ریثکو « سانلا نم ىف نمو تاوایسلا ىف نم هل دس هللا نأ رب

 نیا يجر . ناصغأ (نانفأ إل هريغ لاقو . < ضرألا ىف نمو تاوایسلا ىف نم ) هلوت لوأ ىف مذ دقو

 ۰ سنإلاو نجلا یی (نابعذكت اکبر زد لاقو . هن : (ءالآ ئأفر) نسحلا لاقو . "بيرق وت ام ( ناد
 نبا لاقو ٠ نيرخآ "میو موق مفریو « برك فشكيو « (نذ رغ : (نأش ىف وه موي لک ر) ءادردلا وبأ لاقو
 لاقو ٠ ةيظدلا وذ : «لالجلا وذإل ٠ ناتضايف : (ناتخ اض ١) قاحلا : (مانال) ۰ زجاح : ( خزر را سابع



 ۳۱ نعرلا ةروس

 جسم 4 ضعب ىلع متعب وادع مالخ اذإ هتيعر ”ريمألا جرم : لاقيو « رانلا نم لا جرام 3 هرغ

 : ین ع رفتسإل ٠ اکر : كدب اذ تجرم نم (نا رحبلا إل طلخا (جرع) ۰ سينام 4 جر 3 سانلار مأ

 لوني ٤ ليش انو ءال لاقي برملا مالکی ف فورعم وهو « یش نع ءیش هلال «کبساحس

 كن”رغ ىلع كن ذخأل

 ًادتيم ريخ وه اولقو ةنآ (نمرلا ) اردع ثك لاو  ةلمسبلا رذ وبأ داز « مهل اذك ( نحرلا ةروس ) هلوق
 نايدك نابسع دها لاتو) هلوق . نبلا وهو (نآرقلا 3 بال ماه ليقو « را فرذ !دتبم وأ فوذح

 ( نزولا اوهيقأو  هریغ لاقو ) هلوق . هنم طسبأب قالا ءدب ىف مدقت دقو « هدحو رذ ىبأل اذه تبث ( یحزلا
 نم متاح فآ نبا جرخآ دقو ء هظفلب ءارفلا مالک اذهو « رذ ىبأ ریغل « هريغ لاقو » طقس ( نازيملا ناسا ديرب

 اوميفأو : ىلاعت هللا لاق اك « ناسا مفآ : لاقف « حجرآ دق نزب الجر سابع نبا ىأر د لاق ةريذملا ىبأ قيرط

 : لاق ( طسفااب نزولا اوديقأو ا لاق دهام نغ حين ىبأ نبا قيرط نم رذنملا نبا جرخأو . « طسقلاب نزولا

 بحلاو . هقزر ناحيرلاو « فصعلا كلذف كردي نأ لبق ءىش هنم عطق اذا عرزلا لقب فصعلاو ) هلوق . ناسللا

 اوركذ ايف فصعلا : هظفاو « اصخلم نكل اضيأ ءارفلا مالك وه (قزرلا برملا مالك ىف ناععرلا و « ةنم لكؤي ىذلا

 : لاق نکا هلثم قابلاو « كردي نأ لبق اثیش هنم !وعطق اذا غرزلا فصمن انجرح : لوقت برعلا نال .عررلا لقب

 قب رط نم ىزطلا جرخا و. هللا ناحر بلط انجرح نولوقب و لاق : هرخآ ىفدازو « ما بحلاوهو هقزر ناحرلاو

 نبالو . سبب اذإ فصعلا ىمسإ وبف : هسوءر اومطق یذلارضخ الا عرزلا قرو فصعلا : لاق سابع نبا نع قوعلا

 ديري فصعلا : مهضعب لاقو) هلوق . التب عرزلا جرخي ام لوآ فصملا : سابع نیا ىرع رخآ هجو نم متاح ىلأ
 قیرط نم متاح ىبأ نالو . هظفلب ءارفلا مالك ةيقب وه ( لكؤي مل ىذلا جیضنلا ناحراو « بلا نم لوک الا

 عرزلا یوتسپ نيح ناحرلا : لاق سابع نبأ نع ريبج نب دیعس قب رط نمو « ريعشلاو را فصعلا : لاق كاحضلا

 دهاجم لاقو : هريغ ةياور قو « رذ فال اذك ( ةطاحلا قرو فصعلا : هريغ كاقو ) هلوق - لبنسي مو هقوس ىلع

 قرو فصعلا : لاق اقرغم هنع حی ىبأ نبا قيرط نم ىبايرفلا هلصو دقو . قزرلا ناحيرلاو ‹ ةطنحلا قرو ف ملا

 محارم نب كاحضلا قيرط نم رذناا نبا هلصو ( نا فصملا : كاحضلا لاو ( هلوق - قزرا] ناحيرلاو « ةطيحلا

 ةداتف نع روعم نع قازرلا دبع جرخأو « ۵« شایع نا نع ةحاط ىبأ نا ىلع قيرط نم متاح نا نا هچرخآ

 لبعا-] قیرط نم دی نب دبع هلص و ( اروبه طبنلا هيمست « تدني ام لوآ فصعلا : كلام وبأ لاقو ) هلوق . هلثم

 « همسأ فرعي ال : ةعرز وبأ لاق « ةقث ىمبات فوك یرافغلا وه كلام وبأو « اذم كلام نأ نع دلاع ىنأ نبا

 ءاط مث ةدحوملاو نونلا حتفب طبالاو . عضوملا اذه الإ ىراخبلا ىف هل سيل و « نيتمجعم ناوزغ ةمسا : هريغ لاقو

 ؛ ةحالفلا لهأ ىلع قلطي ام رثك او« جاطبلاو قارعلا داوسب مهتكامأ تذاكو ۽ مجاعألا نم ةحالفلا لهأ مه ةلمبم

 «اروبه» هلوقو . ةي ءاشآ كلذ نم «ةءالفلا باتک» ف ةيشحو نب دحأ عمج دقو اه اوصخخا فراعم امو مل و

 هلوق ىف سابع نبا لاق دقو ٠ ةيطبنلاب عرزلا قاقد وه ءار اهدعب واولا نوكسو ةفيفخلا ةد>وملا عضو ءاحلا حتفب

 ارقو « بحلا ىلع افطع مضلاب « ناحيرلاو و رورمجلا أرق : ( هيبذت ) . روبما وه : لاق ( لوك أم فصعك ) ىلاعت



 ريسغتلا باتك 005 ٥

 اذ بطاو » ماشلا لهأ فحاصم ىف الا هذه نأ ءارفلا ركذو « فصلا لع افطع ضفخلاب یاسکلاو ةرمح
 نع لوقتاالپ اخ تا ةءارق ابنا هنيه اوا ام أرق ادحأ عمسأ ملو لاق « فلأ ةمجملا لاذلا دعب « فصعلا
 لفچو یدفلاف اهلعج امعضو ىنعم نال ضرالا ىلع فطع ليقف ناع رلاو فصملا اذو بحل ا ةئالثلا بصن ساع نا

 ةفوكلا لسهآ فحاصم ىف عقو ام عضوملا اذه ىف عسقو ام ريظأو : ءارفلا لاق «ةرمضم قاخي هيصاوأ حلا بلا

 ام ءىرق دقف الاو « روهشلا ین هلاکو , ینا دحأ اضیا ام ارق لو لاق « بنج ا راج لاو ىبرقلا اذ راج لاو »

 قيرط نم ینابرفلا هلصو ( تدقوأ اذا رانا وامي یذلا رضخ الاو رفصالا ببالا جرام او ) هلوق ٠ ذارشلا ىف اض

 ءاضيأ یابرفلا هلصو (لا نيقرشملا بر دهاج نع مهضعب لاقو) هلوق .رخآ ریست هل ىفأيسو , دانسالا اذ دهاجم

 : لاق سابع نبا نع امهالك نايبظ ىنأ ىو رط نمروصتم نب ديعسو « ةحاط ىنأ نب ىلع قی رط نم رذذملا نبا ج او

 دازو هلثم ةمركع قيرط نم قازرلا دبع جرخأو . برغمو فيصلا ىف علطمو « برغمو ءاتشلا ىف علطم سمشال
 ی

 سابع نبا نع رخآ هجو نم متاح ىبَأ نالو « برغمو قرشم م وب لک ىف ۱۸ ( براغلاو قراشلا برو  هلرق

 ال ) هلوق . قفشلا برغمو سمشلا برغم 4 نيبرغملاو ال « قفشلا قرشمو رجفلا قرشم ( نيقرشملا ) لاق

 سابع نبا نع ريبج نب ديعس قيرط نم متاح ىنأ نبا جرخأو « دهاجب قيرط نم ىباي رفلا هلصو (ناطاتخ ال نارغبد
 ٠ ايقتاي نأ ىأ « نايقتلي : اذه ىلع هلوق ی دقت و « هيحاص ىلع ايهم دحاو لک ىغبي الام دءبلا نم امهنوب : لاق

 سراف رحب نيرحبلاب داراا نا : لاق نم لوق یوقی اذهو ؛ قرلا کیم هتايآ نمو هلوةكوهو « خئاس ,نا:فذحو

 ۴ غوسي فیکف ؛ حاملا ف بصي - الثم تارفلا وأ لنا رحب وهو ولحهلاو ةدتمب امهنزب ام ةفاسم نآل مورلا رج و

 اذهو هبارش خئاس تارف بذع اذه نیرحبلا جرم یذلا وهو ) یلاعت هلوق نکل ؟دمب ام ب لاق وأ امبطالتخا

 ىلاعت هلوق : انه شابع نبا لوق هدی بو . فلتخم نيعضوملا ىف نیرحبلاب دارلا لملف « اذه ىلع درب  جاجا حلم

 رح نم جرخم ناجرلاو سراف رحب نم جرخم زا زالا ناف 6 ناجرلاو ؤاؤللا امهثم جرخ إل عضولا اذه ىف

 بذملا انه نارحبلاو « دحتم نیتیالا نم دارملا : لاق نم باجأو . اذهالو اذهال هنم جرخي الف لیثا اماد « مورلا

 ‹ خئاس فاضلا فذحو € نيتيرقلا نم لجد ىلع ) ىلاعت هلرق ىف ا امهدحأ نم ىأ امهنم هلوق ىنمم نأب حللاو

 دند مولعم وهو « بذعلا هيلا لصي ىذلا عضوملا ىف حلملا نم ناجرخ امهنأ ینعلاو , هلاح ىلع ءامهتم» هلوق لب ليقو
 وه : ليف ناجرملاب داراا ف فاثخا دقو . اممم جرخي ليق دحاولا ءىثااك اراصو ايقتلا ال امهنأكف « نيصاوغلا

 دارملا نوكي اذه ىلعو . سكملاب ليقو « هراغص ناجرملاو رهوجلا رابك ؤا ألا : لیقو « نألا ساملا نيب فورعملا

 ها و ؛ مدقت اک بذعلا ءاملا هيف بصني ىذلا ناكملا ىلا ىوأي فدصلاو ءؤاؤألا هنم جرخ ىذلا وه هناف سراف رحب

 دهاجم قيرط نه ىبايرفلا هلصو ( تأشنع سيلف هءلق عفر ملام امأف « نفسلا نم هعلق عفر ام تآشاملا ) هلوق. لعأ

 ةمجعلا نیشلا حتفب تاشنمو « امحتف زوج و مالل نوکسو فاقةلارسكب علقلا و « دارفالاب« ةأشنم» لاق نکا , هظفاب

 كلذ ةف و , ريملل ىه ةئشنملا ىأ اهرسکپ هنع ركب ال باور ىف مصاعو ةزح أرقو « لوعفم مسا روما ةءارق ىف

 نم بم ظاوشلا ) هلق . هقيرط نم نایرفا هلصو ( راخفلا عنصر اك راخفلاكدها+ لاتو ) هلق . ةءذاجم اهلا

 رع هللا ركذيف ةيصعملاب مهب : ةير ماقم فاع ) هلو ۰ ساحنا ریسفت اذکو قاخلا ءدب نم رانلا ةفص ىف مدقت ( ران
 هلا ماقم ر د ةيصعع م اذإ : ظفلب دها نع روصنم قيراط نم اعمج قازرلا دبعو یاب رفلا هلصو (امكرتيف لجو



 ۳۳ ۸۷۸ ثيدحلا

 : لاصلص ) هلق . قالا ءدب ىف مدن دقو , ییابرفلا هلصو ( یرلا نم ناوادوس : ناتماهدم ) هلوق . اکرتیف هيلع

 . نامدو لخنو ةبكاف امف ) هلوق ٠ انه رذ ىبال طقسو « قلا ءدب لوأ ىف مدت ( لا لصلصف لمرب طاح نيط

 ىلع اوظفاح ١ لجو رع هلوقك ةركاف امهر ت !ماف برملا امأو « ةبكاهنااب لختلاو نامرلا سيل : مهضعب لاق

 ليق قامركلا لاقو . ةفينح وبأ وه روكذملا ضعبلا : نقلملا نبا انخیش لاق ( لا ( یطسولا ةالصااو تاولصلا

 ةركاف امهف إل ىلاعت هلوق : هظفا و اصخلم ءارفلا مالک نم مالكلا اذه ىراخبلا لقن لب : تلق . ةفينح اب ةب دارأ
 : تلق .٠ ابهذم كلذ ىف اوبهذ دقو : لاق « ةبك اما نم لخنلاالو نامرلا سيل : ني رسفلا ضعب لاق (نامدو لخنو

 ةبك افلا دمب اركذ ااو «ةوک اف كلذ لعجت برملا نکمل و : لاق مث ههجوت ىلا راشأو نيرسفملا ضعبل ءارفلا هاف
 نیذلا نيل الا ىف اک ماعلا ىلع صاخلا فطع نم هنأ لصاحلاو ( جلا ةالصااو تاولصلا ىلع اوظفاح إل لامت هلرقك

 نانتمالا ماقم ق تقيس الأب بيجأو « مومع الف تابثالا قايس ىف ةركن ةك اف اذه هلوق ناب ضرتعاو , امهرکذ

 ىراخبلا بسنف ىراخبلا ىلع ماکت نم ضعإ مو دقو . هدم ركذ امل الماش ناک ام انه مالاپ دارملا رأ « معتف

 ءارغا عقوام وجت « فاشکلا د بحاصل عقو دقو . ىبرعلا ناسألا ةمثأ نم مام] مالك كلذ ىف عيت هنآ لعامو « مرا
 انایب و اصاصتخا : تلق ؟ ام امهو ةرك اهلا ىلع نامرلاو لخالا فطع ' تاق ناف : لاف یغالبلا نفلا ۹ نم وهو

 لاقو ) هلق . کت اللا دعب (لاكيمو لیربجو) هلوقک نارخآ ناسنج - ةيزملا نم ام ناك اس1  امهتأك امماضفل
 هلو . ةلجلا ةفص ف مدقت دقو < انه رذ یال اذه طة ( بيرق ین ام ناد نينجا ینجرو ناصغآ نانذآ ه رب

 اکبر : ةداتق لاقو ) هلوق ۰ نسحلا نع جارسلا لهس قبرط نم ىرطلا هلصو ( هممذ ءالآ ىأبف : نسحلا لاقو )

 وبآ لاتو ) هلوق . ةداتق نع ةب ورع نآ ني دیعس قررط نم متاح ىف أ نبا هلصو ( سنالاو نجلا ىنعي نابذکت

 ,خيراثلا» ىف فنصلا هلصو (نیرخآ عضیو اموق حفر و اب رک فدکیو ابنذ رفغي (نأث ىف وه مري لک إل : ءادردلا

 تیبا هجرخأو ٠ اموفرم ءادردلا نآ نع یارطاو مصاع ىفأ نباو هجام نباو « حيحصلا د ىف نابح نباو

 «رازبا هجرخآ رع نبا نع رخآ دهاش عوفرمللو ؛ افرقوم ءادردلا ىبأ نع ءادردلا ما قيرط نم  بعشلا »
 : سابع نبا لاقو ) هلو . قارطلاو ريرج نباو زازبلاو نايفس نب نسما هجرخأ بینم نب هقا ديع نع رخآو

 نبأ مالک نم وه (ةمظعلا لالجلا وذ) هلوِق : قالا ءدب ىف هلك مدقت (ناتضایف ناتخاضن « قالا مان الا ءزجاح خزر

 لالجلا ىذ دوعسم نا ةءارق فو ؛ هجولل ةفص واولاب ىلوالا لالجلا وذ روما أرقو « ديحوتلا ىف تأ سو «سابع
 هلوق . كلذك ماشا فحصم ىف یهو واولاب اضیا اهأر قف ساع ن الإ كلذك ةيئاثنا رولا أر قو « برأ ةفص ءايلاب
 جمد هلوق طقس (ملا ضعب ىلع مهضعب ودعي مال اذا هتيعر ريمألا جرم لاقي « رانلا نم صلاخ جرام هريغ لاقو)

 مدقت دقو « « نا رحبلا طاتخا نيرحبلا جرم» رذ ىبأ ريغ ةياور ىف « طلتخا جرم » هلوقو رذ ىبأ ةءاور نم « طاتخم

 ةدسع یآ مالک وه ( ءىش نع ءیث هلفشی ل ییساحنس مد غرفنس) هلوق قلا هدب نم رأذلا ةفص ىف كلذ عی

 هدايعل هللا نم دودو وه : لاق سابع نبا نع ةحلط ىنأ نب ىلع قيرط نم جرخأو . هقيرط نم رذاملا نبا هجرخأ

 ةرغ ىلع كنذغال لوقي هناك , لغش امو « كل نغرفنأل : لاقي برعلا مالک ىف فورءموهو « لغش هاب سيلو

 ( ناننج ام مود نمو ) ببساپ - ١
 ىف ولا نارع وأ ان دح ,ىمعلا دمصلا دبع نب زیزملا دبع انثدح د وألا یآ ْن هللا ”دبع او - ۷۸



 ريسفتلا باتک - ۵ یا

 «ایپف امو امتي ةضف نم رناتنج : لاق ول هللا لوسر "نأ 0 هيبأ نع سيف نب هللا دبع نب ركب یآ نع

 ىف هجو ىلع ربكلا ةادررالإ میر ىلإ اورظني نأ نيبو موقلا "نيب امو « امهف امو امهینآ بهذ نم ناتذجو

 « نالع تاج
 [ 7444 « 448٠ : ىف هافرط - (۸۷۸ ثيدحلا ]

 نودلاب دارملا : میکسما ىذمرتلا لاق « رذ ىبأ ریل « هلوق باب » طقس ( ناتنج امهتود نمو هلوق باب ) هلوق
 : هريغ لاقو . امبلبق نيتللا نم لضفأ امهنأمعزو ,'برقأو شرعلا ىلا یتدآ امه ىأ ناتنج اممرقو یا« برقلا انه

 هماع لدب و « امهدعب نينالا نم لضفأ نیل والا نأ ىلا ىميلحلا بهذو ٠ ليضف: هيف سدأو « امممرقب امهتود یمم

 نم : لاق ثيدحلا اذه ىف نارمع ىبأ نع دا قيرط نم ةبود م نبا ىور دقو . بهذلاو ةضفلا نيب ام توافت

 . نيدلا باحصأل ةضف نمو نیپرقبلل بهذ نم : ركب یآ نع تباث ةياور ىفو . نيعباتلل ةضف نمو نيقباسلل بهذ
 كلا دبع وه نون اهدمب واولا نوكسو ميجلا حتفب قوا نارع وأو « ملا ديدشتو ةلمهملا حتفب ( ىمعلا ) هلو

 دیبج نب ثراحلا ةياور فو ( ةضف نم ناتنج ) ورق . ىرعشالا یسوم وبأ وه ( هيبأ نع ) هلوق . بيبح نا
 نيب و م 2 وا نيب امو) هلوق . خا بهذ نم ناتنث عبدأ سودرفلا نانچ : ثيدحلا اذه لوأ ىف ىنوجلا نارمع نآ نع

 فوذحمب قلعتم ندع ةنج ىف هلوقو . ىلاعت هللا ءاش نا ديحوتلا بانك ىف هيف ثحبلا یاب (حلا مجد ىلإ اورظني نأ
 ۳ ل

 3 هلا

 : دهاجم لاقو : قدحلا 7 روح : 9 0 لاقو . ( مایلنا ىف ثاروصقم روح ) اپ -
۳ ۶ 1 

 ركب ىلأ نع ین 1 "نارع ۳ اثدح دمصلا دبع نب و دبع انئدح ینثلا نادم انشر - ۹
 نوت امر ةف وجم ةؤلؤل نم ةةميخ جا ىف "نا : لاق يقلي ملا لوسر "نا » هيبأ نع سيق نب هللا دب نبا

 « نونمؤملا مهملع فوطي « نيرخألا نوري ام لهأ اهنم ةيواز لك ىف « اليم

DD — ۸۰موقلا نيب امو ۰ امف امو امهینآ اذ نم ناتنجو 6 امہف 78 این آ ةضف نم رناتنجو  

 « نادَع ةج ىف ههجو ىلغ ربكلا دادر الإ مهبر ىلإ اورظنب نأ نيبو
 . هيف نم سبع هل ارصق ريبكلا تيبلا اومس مث نمو « تاسوبع ىأ (مايخلا ف تاروصقم روح باب ) هلوق

 داو رولا : سابع نبا نع ءاطع قيرط نم رذنم لا نبا ةباور ىف ( قدملا دوس روح نابع نبا لاقو ) هلوق

 نیغب ال تارصاق 6 نپجا وزآ ىلع نیسفنآ و نوف رط نرصق « تاسوبحم تاروصقم : دهاج لاقو ( هلوق . ةقدحلا

 وبأ وه ( هيبأ نع سيق نب هللا دبع نب ركب ىنأ نع ) هلوق . قاخلا ءدب ىف مدقتو ىبايرغلا هلصو ( نپجاوزآ ريغ

 روكذملاو « ةميخ عمجمايخلاو ( مايخلا ىف ) بالا ىف هلوقب دارملا ىأ (ةميخ ةنجلا ىف نا) هو . ىرعشألا ىسوم
 لمآ » لسم ةياود ىف ( لمآ اسم ةن واز لک ف ) هلوق . فرا ةعساو يا ( ةفوچ ) هلو ۰ اهتفص ثيدحلا ف



Wo 4۸۸۰ ثيدحلا 

 : لاق ساع نبأ نع دي٣ نب دبع جرخأو « ةنجلا دز و هلع مالک لا مدقن ( اليم نونس ( هل . نمولل

 دارفالاب نمواا ةياوض : ىطايمدلا لاق ( نوئمؤملا مهيلع فوطإ ) هلوق ٠ خسرفلا ثلث لیلاو « ليم ىف ليم ةميحلا

 فرذح هی ىلع فوطمم له ) ةضأ نم ناتئجو ( هلو ۰ غومجاب عوج ةلب اقم ند نوكي نأ زاوج تنها و

 حرش مد دوو € خلا ناتدج « هلي ىنلا نع یسوم وبأ لاتو ۳ یوارلا عینص نم وه وأ 0 نمولا اذه هر دقت

 هلبق یذلا بايلا یف كلذ

 ۲ ةعقاولا ةروس - 65

 : € دون ) ۰ قیوسلا تكي ا تتلو تل: 6 تب )۰ تارلز : تا دعاجم لاقو

 ناخد : 4 موم ٠) ةمأ : ( هلك "3 ٠ نيجاوزأ ىلإ تامبملا برُملاو «زولل ( دوضنم ) . 4 كوشال
 ۳ ۳ رس ۳ ۰

 ٠ نیبساحم : ( نینیدم 2۰ نوما : ( نوم رغ ۰ ءاظلا لبالا : رك نومذب : ( نوری ) ٠ دوسأ

 هربغ لاقو : ءاشت یتا یا ىف یا ) نولهال ایف شتو ۰ قزرلا : "نام رو) ءاخرو ةَنِج ۽ 14 حور 2

 « ةب رعلا : ةكم لهأ امم -ربص و روبص لثم - بور اهدحاو ةلقثم (ابع ) :نوبجسن : € نوک

 ىلا : ( ةمفار إل و < رانا ىلإ موقل : ( ةضفاخ ) ىف لاقو . ةلكشلا : قارعلا ”لهأو « ةجنملا : ةنيدلا لهأو

 ناذالا تاوذ : قيرابألاو « ةورع الو 4 ناذآ ال بوكو . ةفانلا نیضو هنمو ةجوسام : ( ةنوضوم) « ةا
 و ۶ ن 0 ۲ ۳ ۳1 2 4

 ( نود“ امر "نیمتمتم : ( نيفرتم ل ٠ ضعب قوف اهضعب ( ةعوفرم"شرفو) راج : (بوکسم) ٠ ىرعلاو

 لاقيو « نآرقلا کسب : (م ا مقاوکر) ٠ رفقا : لاو « نرفاسالا (نيوقملل) . ءاسنلا ماحرأ ىف ةفطنلا ىه

 مال )۰ (نودوديف نهدن وللا لثه نود (نونهالم ال « دحاو مكومو عقاومو "نفس اذإ موجنلا طة

 ”رفاسمو ؛ قدص« تأ : لوقت اک « اهانعم وهو « نا » تیذلأو (نیمیلا باحصسأ نم نا . كل لم ىأ (كل

 تسفر نإ لاجرا نم ايقسف كلوتک «هل واع لاک نوكي دقو « لواق نع رفاسم ىلإ لاق دق ناك اذإ لياق نع

 ابذک € ات 0 ۰ الطاب ) اونا { دقوا تیروآ ل ثنوجر_رختست 1 نورون ) ءاعدلا نم وهف مالسلا

 هلوق : ةمايقلأ ةءعقاولاب دارلاو ءرذ ىبأ ريغل ةلم ياا تطقس ) محرلا نهرلا هل م . ةعقأولا ةروس ) هلوق

 .رع قازرلا كيف دنعو < ادم دهاب نع حی نآ نا قبرط نم ناب رفلا هلصو ( تل زاز تجر دام لاقو (

 داعو < هوحأ دهاج قيرط نم یایرفلا هلصو ( قيوسلا تلو اک تتلو تف : تسب ) هل . هلثم ةداتق نع رمعم

 نمو ءال تنل : لاق دهام نع دوصم قبرط نم متاح نآ نا دنعو : ءاملاب سوسدملا قب و لاک تسب ةديبع يآ

 رقوألا دوضا : هريغل و « رذ یال اذ.ك (هل كوش ال دوضخا) هلوق . انف تم : لاق ساع نإ نع كاملا قرط

 دقو « رذ یال اذه طقس ) زوملا دوم ) هلو . قلا مدي نم ةنجلا ةفص يف هنايب مدقت 4 اضيأ لاقيو « الج

 یراق حن ۵ ۸ ج۷ ح م ۱



 ا 1
 ةنييع نبا لاقو . اضيأ ةنجلا لهأ ةفص ىف مدقت ( نيجاوزأ ىلا تابیحا ب لاو ) هوق اضيأ ةئجلا ةفص ىف مدت :

 (ةمأ ةلث ) هلق ۰ بجوز ىلا ةببحلا ىه : لاق € ابارتأ ابرع إل هلوق ىف دعاجم نع حرج ىلأ نبا انثدح : هريسفت ىف
 ىبأ نبا دذعو , ةيقبلا ةلئلاو « ةعاجلا ةلثلا : ةديبع وبأ لاتو « هب دما نع جم : ىبأ نبا قبرط نم فایر هلا هلصو

 اضيأ ناب رةلا هلصو ( درسأ ن ناخد مومح ) هلوق . ريثك :ناق ( لث ) هلو ىف ناربم نب نوهيم قيرط نم متاح

 ىف ةديبع وأ لاقو « هلثم سابع نا نع مدالا نب ديزي قيرط نم کاج لاو روصنم نب دیعس هجرخأو ‹ كلذك ۱

 نورصب ) هلوق ٠ ما نم لومفي نزد وهف مومح دوسآ لاقي « هداوس ةدش نم : 4 مومح نم لظو ۱ هلوف

 نم متاح ىبأ نبا دنعو « نون مث ميم اهدمب لادلا نوکسب « نوئمدي » هظفا نکل اضيأ ىنايرفلا هلصو ( نوم دي

 نومرغل) هإوق ٠ عويبلا ف مدقت دقو « رذ یال انه طقس ) ءامظلا لبالا م ھا ( هلوق ۰ نومیق» : لاق یدسلا قيرط

 هلوق ٠ رثأل نوقلم : دهاجم قيرط نم ىنايرفلا دنعو « ةداتق نع ل متاح یا نبا هلصو ( نومزلا

 ةنجلا ةفص ىف مدقت دقو ءرذ فال انه طقس ( ءاغرو ةنج حور ) هل : ةئاغلا ريس هت ىف مدت ( نیپساحم نینیدم )

 « ءارفلا لوق وه ( نويجعت نوهکفت هريغ لاقو ) هلوق ۰ ابیرق نمحرلا ريسفت ىف مدنت ( قزرلا ناحرو ) هلو

 : تلق . نویدنت هانعم : لاو لاق« معرذ ىف مب لز ام نویجهنت ىأ 4 نوبكفت ملظف م ىلامت هلوق ىف لا

 نع قازرلا دبع دنعو « هلثم نسحلا قيرط نم رذناا نا هجر او 7 متاح ىبأ نبا هجرخآ دهاجم لوق وهو

 هنع قاأ ىأ گفت ىنع ٠ ملا قلا یا مئأتك وهو لءفت نزو گفت : ۳ مدخلا هوش وه : ةداتق نع رمعم

 ىبأل انه طقم ( ةلکشلا هلوق لا بورع اهحاو ةلقثم م ابرع ) هلوق ٠ نزحلاو مدنلا ىف لخد نم لاح وهو ؛ ةبك افلا

 اف طقسو ( قلخلا ءدب ىف مدت ) ءاشإ قاع ىأ ف یا «نولعت ال اف شن و) هلوق ةزيلا ةفص ىف مدقتو «رذ

 ةفص ىف اضيأ مدقتو « دهاجم لوق وه ( ضعب قوف اهضعب ةعوفرم شراو ) هلوق رذ یال انه ( نول ہت ال

 هلو  ةنجلا ةفص ىف مدقتو « انه رذ ىنال هلك طقس ( راج بركسم هلوق اذکو لا بوكلاو ) ولو : ةنجلا

 ف لافو ) هلوق ٠ اضيأ ةئجلا ةغص ىف مدقت دقو « رذ فال انه طقس ( ةفانلا نيضو هنمو « ةجوسفم ةنوضوم )
 ةضفاخ : لاق  ةعفار ةضفاح إل ىلامت هلوق ىف ءارفلا لاق ( ةنجلا ىلا موقل (ةعفارإل و رانلا ىلا موقا ( ةضفاخ إل

 اماوقأ تعفرو « نیعفتم ایندلا ىف اوناك اماوقأ تضفخ : بمك نب دم نعو . ةنجلا ىلا موقا ةعفار ,رانلا ىلا موقل

 ةضفاخ ) هلوق ىف ةداتق نع رمعم نع قازرلا دبع نعو . روصنم نب ديعس هجرخأو « نيضفخنم ايندلا ىف اوناك

 نبا یورو . هلا ةماركىف اماوقأ تمفرو هللا باذع ىف اماوقأ تضفخ ىح « ديعبلاو بيرقلا تلمش : لاق ( ةعفار
 باطحلا نب رع هلاخ نع ةقارس نب ناجع قرط نمو « هوحت سابع نا نع ةمركع نع كامس قي رط نم متاح ىنأ

 رثكالل اذك ( نيهعاتم نيفرتم ) هلوق - نيعضاوتملا تعفرو نراك تضفخ : لاق ىدسلا قررط نمو « هوم

 لوالاو.قسنلا ةياور ىف اذك « عقلا نم ةانثملا لبق مع « نيعتمتم ه ىنيمشكللو « ميم نيعلا دعإ و نوذلا لبق ةانثمب

 نع ةحاط ىنأ نب ىلع قيرط ند متاح ىنأ نبالو  فنصملا لقت هنمو « ءارفل 1 هلا ناعم د ق عقو یذلا وه
 9 رفا )هلوق : ءارفلا لاق ,قلخلا ءدب ىف مدقت (ءاسنلا ماحرأ ىف ىنعي فاالا یه نوم ام) هلوق نیمعنم : سابع نبا

 نیرفاسلل نيول ) هلوق - نحن مآ فطنلا كلت نرقلخت ما ءاسفلا ماحرآ ىف تفذق اذا فطالا یمی ( نون ام

 م ارقا لاق ( نآر لا کم موجنلا عفاوع ) هلوق - .اضيأ قلا هدب ىف مدقت دقو ( رذ ین ال ا.ه طقس ( رفقلا 3 او
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 : لاق 6 موجنلا مقاوم مسقأ الف ١ هللا دبع أرق : لاق وربع نب لاهملا نع روضنم نع ضايع نب ليضف اند

 (مرجنلا عفاوع ) هلوق ىف ةداتق نع رمغم نع قازرلا دبع دنعو . امرج ملي ینلا ىلع لرنب ناكو « نآرقلا عج
 قيرط نم عاحلاو یئاسنلا جرخأ ام هديؤيو . ىهثأا اموج لزنأ نآرةلا وه : ىلكلا لاق و لاق . موجنا لزانع : لاق

 « نینسلا ف لزنف لصف مث ٠ ءامسأا ىلا ردقلا ةليل امج نآرقلا لزل : لاق ۳۳ نبأ نع ريبج نإ ديعس نع نيصح

 مالک وه (دحاو عقومو عقارمو نطقس اذا موجنلا طقس لاقيو) هلو . ( مرجنلا عفاوع مفآ الف هلوق كلذو

 عم اك فاضملا درفاا نكل « ادرف» رخالاو امج امهدحآ ناکناو دحاو امهداف, نأ هدانمو , هظفاب اض 1 رفغلا

 ثيح اهطفاسم موجنلا عفاوم : ةديبع وبأ لاقو » اخو ىقاسكدلاو ةزمح دحاولا ظفلب اهآرفو ءددعتلا ةدانإ ىف .
 : ( نونهدم متا ت كثدحلا اذن إل هلوف ىف ءارفلا لاق ( نوئهديف نهدت ول : لثم نوذکم نونهدم ) هل  بیغت

 یآ نمدآ دق هتعرس دو لك <« نورفکیف رفكت و یا €( نونهدیف نهدن ول اودر# ةلوق یف كلذکو <« نوبذکم یا

 نیدلاباصا نم كنإ . كل لسم ىأ كل مالسف) هلوق - نهادلا وهو نهدم اهدحاو نونهدم ةديبع وأ لاقو .رفک

 مالک وه ( ليلف نع رفاسم ىلإ لاق دق ناك اذإ لیلق نع رفاسهو قدم تنأ لوقت اک اهانمم وهو نإ تيغلأو

 دوی و « رفاسم كنأ قدصم تنأ ىدقتلاو ‹ هچولا وهو واو ريغب رفاسم قدصم تنأ : لاق نكل هظفاب ءارغلا

 نم كا مالس « هللا لبق ن» ةكئئالملا هيت أت : لاق سابع نبا نع ءاطع قيرط نم رذذملا نبا جرخأ ام ءارغلا لاق ام

 مالسلا تعفر نإ « لاجرلا نم ايقسف كلوقك هل ءاعدلاک نرکی دقو ) هلوق - نيبلا باصا نم هنأ هرخت : نيم باع

 تددوت ) هلوق . « ءاعد وهف مالسلا تعفر ناو » لاق هنکل « هظفاب اضيأ ءارفلا مالک وه ( ءاعدلا نم وف

 « الطاب اوغل) هلوق . قلا ءدب نم راغلا ةفص ىف مدقت دقو« رذ نا انه طقس ( تدقوأ تيدوأ « نوجرختسل

 هلرق فو ء الطاب (اوذل ) هلوق ىف سابع نبا نع ةحاط ىنأ نب ىلع قيرط نم متاح ی نبا هلصو ( ابذک ات

 ابذك : لاق )ت الوإ

 دود لظو) بيس[ - ١

 هنع هلا ىذر ةريره ىلأ نع جرعألا نع دانا ىلأ نع ”ناوفس انثدح فا دبع نب ىلع اش < ۸۱
 منش نإ اودرقاو . اهعطقيال ماع ةلاء اهلظ ىف بكارلا ريب ةرجش ةنجلا یف را » لاق كك ىبلا هب علم

 4 دردم لظر)
 ةفص ىف هحرش مدقت دقو « ةرجث ةنجلا ىف نأ » ةرب ره ىلأ ثيدح هيف ركحذ ( دودع لظو هلوف باب ) هلوق

 قالا ءدب نم ةئجلا

 ديدحلا ةرو- - ۷

 . هيف إل ىدملا ىلإ ةلالضلا نم ( روُثلا ىلإ تاملظلا "نم إل هيف نيرمسم 6 نيفلختسم oy ) دهاجي لاق

 لعأ میل (باتكللا لأ لي الثا ) « كب ىلوأ (کالوم) حالسو هج (سادلل ناتو دیدش سأب

 اوراق انورظنأ . املع "ىد "لک ىلع "نطابلاو « الع ءىش لكىلع رهاظلا لاقپ . باتكملا



 ريسفنتلا باتك - 0 ۳۸

 لوا وهو « بسح د.دحلا هريغلو ؛ رذ یال اذک ( مجزا نحرا هللا مس < ةلداجلاو دیددلا ةروس ( هلوق

 نآ نبا قب رط نم یابرفلا هلصو دقو« رذ ال اذه طقس ) هيف نب رمعم نیفاختسم کج : ںهأج لاو ( هلو

 ىلا تايلظلا نم ) هلوق . هتیطعو هقزر وهو « هيف نیکمام ديرب : ( نيفاخةسم 2 ءا_غهلا لاقو . دها# نع حی

 عفانمو ديدش سأب هيق) هلوق . ادب ؟ یایرفلا هلصو دقو « رذ فال اضيأ اذه طقس (یدما ىلا ةلالضلا نم : رونلا

 . رتس ىأ نوللا ديدشآو ميجلا مضإ ةنچو ء اذهب هنع حی ىبأ نآ قيرط ند نابرفلا هلضو (حالسو ةنج : سانلل

 ‹ ةديبع وبأ لاق اذكو مكب ىلوأ ینعی (مالوم یھ راذلا کاوآم إل یلامت هلوق ىف ءارفلا لاق ( مكب ىلوأ مكالوم ) هلوق
 ةدارإ ىلع حصا هنأ aie بار و . بل و « ةدمیع نآ مالک ی وه انك 5 لرأ وه » ىراخبلا خسآ ضعإ قو

 نم فلالا عطقب ان ورظنآ ةزحو شععالاو باثو نب یح أرق : ءارفلا لاق ( انورظتنا انورظنأ ) هلوق . ناكل

 لوقت دقو « ائورخأ - عطقلاب ىعي  انورظنأ یعمو ۰ انورظننا انورظنا یعمو « لصولا ىلع نرقابلاو ترظنا

 : رعاشلا لاق « الیلق یئرطتنا ديرب - عاقل اب ىنعي - ىقرظنأ برملا

 انیقیلا كرضن ةرظنأو 2 انيلع لجمت الف دنه ابأ

 ال » لعجت برملا : ءارفلا لاقو « ةديبع یآ لوق وه ( باتدكللا لعأ لعیل : باتکلا لهأ لعب الثل ) هلوق

 كت ما ذا دجسنال نأ كءذ» اما هلوفکو ةالا نیک دحج هرخآ ىف وأ دحج هلوأ ىف لغد اذا مالكلا ىف ةلص

 ءاليكل م, دهاج ةءارق امأو « ةدب زم امن وک دوي رهو « ليا » ىردحجلاو سابع نبا ةءارق نع کحو . ىهتا

 ءارفلا يحي مالك هنأو ديحوتلا ىف ىنأي ( خا الع ءىث لك ىلع رهاظلا لاقي ) هلوق ٠ الثا لثم ىبف

 ةواجا ةروس - ۸
 "باغ : 6 دوختسا را ۰ یرانا نم« اوزخآ ' ( اوتبک ) ۰ هللا نوقاشي : ( نرُداع) دهاجم لافو

 ( نوفاشإ نوداحم ) هل . مريفل طقسو « ةلداجا ىنسنالو « معن ىبأو ليعامسالل اذك ( ةلداجلا ةروس ) هلق

 € هللا نوداح  هلوق ىف ةداتق نع رهعم نع قازرلا دبع لاقو « دهاجم نع حب ىلأ نبا قيرط نم ىبايرغلا هلصو
 ةلءم اب اکو اونرحأ ىسنلا اور قو ءدذ یال اذک ( اوب رخآ اوتيك) هلو . هلوسرو هللا نرداعي : لاق

 نايح نب لئاقم قيرط نمو < مولبق نم ندا یزخ ۴ اوزع ةداتق نع ديعس قب رط نم متاح نآ نالو  نوثلاو

 ىكحو ؛ ةديبع ىبأ لوق وه « ناطیشلا مبلغ ىأ (بلغ ذوحتسا) هوق ۱ وکلعا اوتک : ةديبع ربا لاقو اوزخآ

 هيف لخدیو , اعوفم اثیدح ديدحلا ريسفت ىف ركذ مل : (هيبنتر . ماقتسا نزوب ذاحتسا هنع هللا ىضر رع ةءارق نع

 ركذل مهيولق عشخت نأ اونمآ نيذلا نأي ملأ ) ةبآلا ذم هللا انباع نأ نيبو انمالسإ نيب نكي مل » دوعسم نبا ثيدح
 ةروس اذکو « همع نع هيبأ نع دوهاسم نب ةبتع نإ هللا دبع نب نوع قب رط نم لسم هجرخأ ۰ نينس مبرآ الا ( ا

 هم دروآ و « یاسنا هجرخآ دقو « اجوز ام رهاظ ىلا ثيدح اف لخدی و « اغوف م اثیدح امف جرخ ملو ةلداجما

 العم د.-وتلا باتک ىف افرط ىراخبلا

 ضرأ ىلا _ضرأ نم جارخإلا : ءاللا . رشحلا "ةروس - ٩

 وبأ انربخأ يه انگ ح ناهلم نم "دیعس امدح مجرا دبع نب لمع اش ۸۸۲ ء ساپ - ١
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 : لزنت تالار ام ¢ ةحضاؤلا یه ةيوتلا : لاق ب وتلا و 5 سايع نبال ”تاق « لاق U رلیعس نع رم

 و ۳ ۲ 4 ىلع ا لا 0 ء 27 30 2 1 5 3

 ۰ ردب ف تلز ۰ لاق ؟ لافنالا ةروس : تاق لاق . ایف رک 5 الإ منم ادحأ قبت ماما اونظ یحا مومو « ممم و

 « ریضتل ىنب ىف تلز : لاق ؟رشلا ةروس : تلق لاق

 لاق ديم نع رشب ىبأ نع ةناوه وبآ انربخأ واج نب ی ان دح كردم نب نسما او - ۳

 < ری مزلا ىب ةروس لف : لاق ؟ شا هروس : امنع ۳ "یر سابع نبال ”تلق «

 ( ضرأ ىلإ ضرا نم جارخإلا ءالجلا ) هلوق . دذ ىبال اذک ( مبحرلا نمحرلا هلل مسب . رشم لا ةروس ) هلوق

 هجرخأ هءالج 7 ءالجالاو ءالجلا لاقي : ةدمبع ربآ لاقو ( هع لہعمس قيرط نم متاح ىبأ نبا هبا ةداتق لوق وه

 معأ جارخإلاو « لاملاو لهالا عم ناكام ءالجلا نال جارخإلا نم صخأ ءالجلا نأ قیقحتلاو « هتجرخأ هتياجأو

 . ارصتقم لافنالا ةروس ريسفت ىف هنتمو هدانساب ارصتخم ثيدحلا اذه مدقت ( ميحرلا دبع نب دمحم از دو ) هلوق . هنم

 ی هلوق ليادب راك | مامفتسا و* ( ؟ ةبوآلا : لاق ؟ ةبوتلا ةروس ) هلوق ۰ یزاماا ىف مدفت و « اج قاعتي ام ىلع

 تلاذام) هلو . « ةضافلا ةروس لب لاق ؟ ةب ول ةروسد مشه نع رخآ هجو ند ليعامالا ةياور ف عقود , ةضاغلا

 م«يىزلا نرذؤ» نيذلا مد - تاغدصلا ىف كردي نم مو - هللا دهاع نم مهد هلوقك یا ) مهمر ممه و لز#

 نم رکذ م م«ماعيتسا ىضتقت لوألا ةياورلا نال هجوأ فو ۰ قب نإ 5 ینہ مشكلا ةءاور ف ) قہ 1 ( هلوق

 (ريضنلا ةروم لف لاق ؟ رشملا ةدوس) هلو ۰ «قبا ال هد لیعاعسالا ةياور فو ۰ غلبا یہا ةيناثلا فالخ تاب الا

 ديضتلا ینب جارخإ انه هب دارلا امو « ةمايقلا موب دارلا نأ نظي الثا رشحلاب اهتيمست هرک هناك

 قرح يو هللا لوسر نا ه امهمع هللا یر رع نبا نع منان نع ثيل انثدح ةبيتف شرو - 4

 ىلع ةمثق اهومتكحرت وأ ةي نم مقام )ل ىلاعت هللا لرتاف « ةريوبلا یهو « مطقو ريضألا ىنب "لحن

 « ( نيقسافلا ىْحُيلو ؛ هللا نذإبف اهوصأ

 ام ) ىلاعت هلوق ىف ةديبع وبأ لاق ( ةينرب وأ ةوع نکت مل ام ةلخن < ةنيل نم متءطق ام إل هلوق باب ) هلق

 دنعو «ماللا رسكب تبهذ واولا نأ الإ ةينرب وأ ةومي نكت ملام ناولآلا نم ىهو ةلخت نم ىأ : (ةنيل نم متعطق
 3 لاق ةهرکع قي رط نم روصخم نب دیفس یورو ؛ كرد ءانثأ ىف «ةلخالا ةئيللا 2 سابع نبا كري دح نم یذمرلا

 یوللا نع قشنت ةرفصلا ةديدش ىه : نایفس لاقو . ةوجعلا نود ام ةئيللا

 ( هلوسر ىلع فا ءافأ ام) هلو ساپ - ۳
 سوأ نب كلام نغ”ىرهأزلا نا ور نع ته ريغ - نایفس أنك دح هلا دبع نب لع ام AA 3 يآ ل يطا ميو ا ذلك 4 ا

 رفجوب | ام حج هلوسر ىلع نا ءاأ ام ريض ىب كلاومأ تناك » لاق هنع هللا يضر رع نع ناث دا نا



e ۳۰ريسفتلا بابك  

 لم من « تنس اف اهنم ملأ ىلع فتي * ةصاخ وللي فا لوس تناكسف « باكر الو ليم هيلع نودسلا

 «لا لیبی ده عاركلاو حالسلا ىف یتیم

 هلوق . دابجلا رخاوأ ىف ةميئغلا نيبو هنيب قرفلاو ءىناا ريسفت ىف مدقت (هلوسد ىلع هللا ءافأ ام هلوق باب ) هلوق

 رانيد نب ورمع نع ناهام نبا ةءاور نم لس ةءاور ىف عقوو ( یرهزلا نع ) هلو . دانید نيا وه ( ورم ی )
 مدقت دقو « یرهزلا ركذي ةاورلا قابل تبث و خسانلا نم أطخ وهو ‹ یرهزلا ركذ ريس سوأ نب كلام نع

 سنلا ضرف ىف اطوسدم بابلا ثي د ىلع مالكلا

 (هرذخل لوسرلا ؟171امو ) باپ - €

 لاق فا دبع نع ةءقلك نع هاربا نع رروصنم نع ةنايفس انث دح هنسوب نب دج اشو - 415
 ىب نم ةأرما كلذ ابف . هللا اح رتاریفلا « نح تاجلفعللو تاصهدکااو تامئنولاو تامئاولا فا نمل »

 هنعمل نم نملآ ال نلامو : لاف « تيكو تيك تنم كأ ىنذاب هنإ : تلاقف تءاجف « ب وقع م اهل لاقي دسأ

 نی : لاق ۰ لوقتام هيف تدجو اف ¢ نیحراا "نبی ام ترق ۳ : تااقق ۰ نا باتک ىف وع نمو و لأ ”لوسر

 ٠ ۰ مس 1 1 ۰

 ۰ 1 : تلاق ۱ 4 اومتناف هبع اهن امو 0 هوذق لوسا î امو 0 رتأرف اما 04 هين دحو دقأ ههأرقر تنك

 نهر م ترظنف "تېه ذف « یرظناف ىهذاف : لاق , هن وامني كالهأ ىرأ ییاف : تلاق . هند ی دق هناف : لاق

 « اهتهماج ام كلذك تناکول : لاقن . ائيش انجاح
 [ 0۹۵۸ ¢ ۰0۹۳ ۰۹۳۵ 4۸۸۷ : ىف هفارطا  ؛ةهتثيدحلا]

 "ثیدح _سباع نب نمحرا دبما ترک ذ » لاق ننایفس درع نه زا دبع انثدح "له اش - ۷

 نم هتععت : لاقف ؛ لصاولا جم هللا لوسر نمل : لاق هنع هللا ىضر هللا دبع نع ةمقلع نع ميه رإ نع روصنم

 « روصنم ثيدح لثم هللا دبع نع بوق ما امل لاقي ٍةأرما

 . ( اوهتناف هنع مان امو آل هلوقب هلباق هنال , هولعفاف هب كرمأ امو ىأ ( هوذغ لوسرلا انآ امو باب ) هلوق

 كلذ غلبف ( هلوق 5 سابللا باتک ىف هحرش ین امس « تامثاولا هلل نءا » لاق دوعسم نبا وه ( هلل دبع نع ) هّلوق

 ۰ هدع ىلا قيرطأا ف اک سباع ن نمرلا دع ابكردأ دقو ۰ اا فرع! ال (بوقعإ مأ امل لاقي دما ی نم ةأاما

 ( یه دق ) لاپ ىلا ىأ ( هناف لاق « لب تلاق ( اوهتناف هنع ع اهن امو هود لوسزلا مکان مو تأرف امأ ) هلوق
 ريمض هما ىف ءافا نأ ىلد لوهجال ءاذبلا ىلع ءاطا رسكو نودلا مضب أرقي نأ ةيشخ اذه تطرض اعآو ءاحلا حتفب

 نعل یا درج نم مزلی الو نعالا تاكشنسا بآل « رظا باوجلا اذه یو ؛ هتررق ام ىلا دشر قایسلا نكل نالا

 هلعف نف ¡ لعغلا اذه نع ىهن دقو < لوسرلا لوق لائتما بوجو الا ىف دارا نأ ىلع لمحت نکل ۳ لثتم ۸ نم

 هلوق . هقرط ضعب ىف اك قلب ینا نم نعللا عم دوءسم نبا نوكي نأ لمتحو . نيااظلا نعل نآرقلا فو < ملاظ وبف
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 نبا جوز نأ تنظ یذلا نم ىأ ( ایش اهتجاح نم رت لف) لوق . ةيفثلا ها درع تلب بنيز یه ( ةنولعفي كلمأ )

 مل ةأرملا تلخد امل اذهلف « هتاازاف اهباع ركذنأ دوعسم نا مو ةقيتح كلذ تأر ةأرملا تناك ليقو . هلعفت دوهسم

 , غلبأ وهو عاهتجالا وأ هوا عامباب دارملا نوكي نأ لمتح ( اهتعماج ام ) هلوق ٠ كلذ لبق تأر تناكام رت

 نم نعل زاوج ىلع ثيدحلاب لدتساو .« ىنتعماج ام د ىليعامساللو اتعماجام » ىئييمشكلا ةياور ىف هلوق هديؤيو

 یذلا ثيدحلا انأو « هقحتسي نم لس الإ كلذ قلطي ال هال ام فصتا ن + لع هللا لوسر نعل ةفصب فتا

 دنع نوكي دقو « هقاقحتسا نم هل ربظ امل هنما امنإ هنال « كدنع ىأ « لهأب سيل » هلوقب هيف ديق هناف لس هجرخآ

 هيفو . ةوقش ىف ةدأرز هنعل نو يآ یا ىلعو « ةحرو ةاكز هل اهلج اف د هلوت لمح لوالا ىلعف « كلذ فالخ هللا

 مثالا ىف اهلعاف كراشب ةيصعملا ىلع نيملا نأ

 4 ناءالاو رادللا اودكوبت نيذلاو) بسا -6م

 لاق نومیم ن و رم نه رنيّصح نغ - ا نبا یمی سر ؛وبأ اتادح ساو نب دمحأ شرو - ۸۸

 راصنألاب ةفيلخطا یموأو . . مقح مها فرعي نأ « نيلوألا نیرجاهلاب ٌةفياطا ىصوأ : هع هللا ىضر "رم لاق »
 « میش نع وفمیو « مهن نم َلبقي نأ « إب ىلا اب نأ ۽ لبق نم نامالاو رادلا اوء وبن نيذلا

 راصنالاب صتخ لوألا ىلعف « اولزن ليقو « ةئيدملا اونطوتسا یا (نامالاو رادلا او.وبت نيذلاو باب ) هلوق
 دقو ةلاقم دنع ربع ةصق ن٠ افرط هيف ركذ . نيقباسلا نيزجابملا لمشي و مام شر ی الا ىلعو « رع لوف رهاظ وهو

 بقانملا ىف مدقت

 ٦ - حالا . دولنپ نوزتافلا : نوحلنلا . ةقافلا : ةصاصخلا . ةبآللا (مهسنفنأ ىلع نور يور) سیصاپ :
 ادس> ةجاح : نسحلا لاقو . لجع : حالفلا ىلع ىح . ءاقبلا

 رمزاحوبأ انث دح ناوزغ نب لیضف انثدح ةماسأ وأ انثدح ريثك نب ميهاربا نب بوقعي اشم - ۸

 ٠ دهجلا ىتباصأ « للا لوسراي : لات الا هللا "لوسر لجر ىنأ » لاف هنع هللا يشر غانم * یحشالا

 نم لجر ماقف ؟ للا هجر ةليللا هفيذي“ لجرالآ : تكي لا ”لوسر لاقف ؛ ايش 'نهدنع دمي لذ هاست ىلإ لسرأف

 او : تلاقف . فیش هير “تال ب هلا لور فيض : تأ رمال لاقف هلهأ ىلإ بحذف . لال وسراي انأ : لاقف راصنألا

 ٠ دليلا انت وطب ىوادن : و جاركلا ىفطأف ؛ لام و مويمتوتف هاشم ةيبصلا دارأ اذا : لق . ةيرصلا توق الإ ىدنعام

 الو وئالف نم  كلبض وأ - لجو ع هلا بعد : لاقف إب هلل لوسر یم لجرادغ مث . تا
 « © ةصاصخت مهب ناكولو مپیفنآ ىلع نورتیو ) لجو زع للا لزا

 لوق وهو < ةقافلا ١ رذ ىبأ یا و )قا ةصاصخلا . ةبآلا ( مهسفنآ ىلع نورثؤيو ) هلوق باب ) هل



Aريسفتلا بانك - ۵  

 لوق وه ( ءاقبلا حالفلاو دوللاب نرزگافلا نوحلفلا ) هلو - هةي رط نم متاح ىبأ نبا هجرخأ نايح نب لتاقم
 : دما لاو 6 ءا رفلا

 ريو دادم احالف وجرنو . انلبق لح املك ادالب لحن
 ىلع یح) هلوق . بلط ام كردآیآ « لقع ناک نم حلفآ دقلو » اضيأ ديبل ناف , باطلا كاردإ یمع اضيأ وهو

 لهأ نم دحأ هركذي مل : نيتلا نبا لاق حالفلا ىلا لج ىأ « حالفلا لع ىح » ىنمم ىأ « ىح ريسفت وه (لجي حالفلا
 . اعرسم لبقأ ىتمملاف « لاجيالا بلطب راءشإ هيف نكل « لاق اك وهو : تاق ٠ لبقأو له هانعم اولاق امئاو , ةغللا

 نم نماثلا ءزجلا ىف هانیورو « اذه هنع ةداتق نع رمعم نع قازرلا دع هلصو ( ادسح ةجاح نسحلا لاقو ) هل
 هلوق . دسحلا : لاق ( ةجاح مرودص ىف نودحي الو هلوق ف نسحلا نع ءاجر ىلأ قيرط نم ولعب «ىلماحا ىلامأ»

 وبأ وه لجرلا اذه ( جلي هللا لوسد لجر ىنأ ) هلوق ٠ قدددلا ره ( ريثك نب مهاربا نب بوقعي اند )

 عالم ىنلا ةفص ىف ىئاطلا ىرتخبلا بأ رخت ىلا بفانلا ف هتبسف دقو « فاریطلا ةياود ىف ارسفم عقو , ةريره
 اذه فيضي و ىن مشكلا ةءاور ىف ( هللا هرب ةليللا هذه هفيضي لدجد الأ ) هلوق . هب قثوي ال یرخیلا وأو
 , ةحلط وبأ هنأ راصنالا بقانم ق ثيدحلا اذه حرش مدفت ( راصنألا نم لجر ماقف ) هلوق - نيونتلاب «ةحر

 تب اث هنإ لاق نم لوق اضيأ مدقتو « ةدلط ابأ ىنكي رخآ نیا وأ رووشملا لوس نر دز وه له بيطخلا ددرتو
 فيرمل ىلع هليذ ىف ركسع نب ىلع نب دمحنو رسفاا ىطرقلل مقو "ىش ىلع انه هيبنتلا تدرأ نکیاو . سيق نا
 نأو « یجانلا : رکسع نا داز « لکوتلا ىبأ ىف تلزت ةيآلا هذه نأ ىود-ملاو ساحنلا نع القن امهناف « لیپسلا
 لکوتلا ابآ ناف « نيب طلغ وهو « ینا مالس نب یحم هاکح سيق نب تباث ابلعاف نإ لیقو . سيق نب تباث فیضاا
 مدنت اک یضافلا ليعامسا قيرط نم اهجرخأ ةل-رم اهاور هنأ الإ « رکذ ةصقلا ق هل سیل و « روپشم یمبات ىجانلا
 ليعامسإ قیرط نم مهلك ةروسلا هذه ریسفت ىف دذنلا ناو « فیضلا یرق » باتكىف ايندلا ىلأ نبا اذكو . كانه

 نم لجر هل نطف یتح؛ هيلع رطفي اثيش دعب ال مايأ ةثالث ثكم نيملسملا نم الجر نا » لكوتملا ىبأ نع لسم نبا
 اذبلف « همهو نع نيدكاس نيحراشلا نم ةعامج ركسع نبا حبت دقو : ثيدحلا « سيق نب تباث هل لاقي راصنآلا
 ايأ نآل < مو اذه : لاقف ىجانلا لكوتملا وبأ هنإ ركسع نبا لوقل نقلملا نیا اذخیش نطفتو « هيلع تب

 انن رطب ىوطأو) هلق . كلذك سبا و لكوتملا ابأ ىنكي ىباح هنأ زوج هن کف . یهتنا اعامجا یعبات ىجانلا لكوتملا
 مث ) هلوق « نالكأي امہنآ فيضلا یار ىتح یم ظاتتو ظيلتي لء د ايندلا یآ نبا دنع سنأ ثيدح ىف ( ةليللا
 ( كح وأ , لجو زع هللا بي دقل ) هل « حبصلا همم ىلصف » سنأ ثيدح ىف ( مب هلا لوسر ىلع لجرلا ادغ
 ىنأ نبا دنعو , كش ريغب « بجي » ظفلب ناورغ نب ليضف نغ ريرج قيرط نم لسم هركذو « كدلاب انه اذک
 لاق هنأ كف , اضرلا هانعمو لاح هللا ىلع بجعلا قالطا , ىناطخلا لاقو . كش ريغي « كع د سنأ ثيدح ىف ايندلا
 بجمپ هقا نأ انه بجعل اب دارملا نوکی دقو : لاق « کدنع بجعلا لولح هللا دنع اضرلا نم لح عينصلا كلذ نا
 لو: تلق . ةحرلا انه كحضلا ىنمم : هللا دبع وبأ لاقو لاق . ةداعلا ىف امهنم عقو ام رودنل امبءينص نم هتکشالم

 « ةحرلاب هلروأت نم برقأ اضرلاب كحضلا ليوأتو : ىباطحلا لاق « ىراخبلا نم انل تعقو ىلا خسنلا ف كلذ رأ
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 ةحرلا مزاذسي هللا نم اضزلا : تلق , لاژسلا دنع رشبلاب نوفصوي مهناف اضرلا ىلع لدب ماركلا نم كحضلا نال

 راصنالا بقانم ىف ثيدحلا اذه حرش رئاس مدقت دقو . لعأ تاو « ههزال رهو

 ةكمب رفاوك "نک « مهمان یار هب ئنلا باحا سم 6( راوكلا سیب ) . اذه مهیاصآ ام یا

 مزج هبو رسكت دقو « ءاملا حتف ةيمستلا هذه ىف روپشلاو < مامي ةلمسإلا تطقس ( ةئحتمملا ةروس ) هلوق

 « طيعم ىبأ نب ةبقع تنب موشک مأ اهنأ ايف روپشالو « امدسإ ةروسلا تلزن ىتلا ةأىملا ةفص ىه لوالا ىلعف « ليبسلا

 باتک ىف هحاضيإ ىنأيس اک دمتملل وه لوالاو ء رشب تب ةميمأ ليقو « ثراحلا تنب ةديعس ليقو
 نيذال ةنتف انامجت ال : دهاجم لاتو ) هلو . ةحضافلا ةءاربإ ليق اك ةروسلل ةفص ابلمج رسك نمو , حاكدنلا

 نم باذعإ الو , دازو هظفلب هع حرج نآ نا نع ءاقرو نه نايرفلا هلصو (خا ميديأب ابدعت الاورفک

 حيجن ىلأ نا نع ءاقرو نع ةبابش نع دی نب دبع هجرغأ اذکو « اذه لثم مماصل ام » هرخآ ىف دارو « كدنع

 فوقوم هنأ ىلع مباك اوقفتاف , كلذك حب یآ نا نع ىسيع نع ءاقرو نع یرخآ قيرط نم یرطلاو « هنع

 ىلع حيمص : لاقو سابع نبا هيف دازف ءاقرو نع ساياىنأ نب مدآ قيرط نم اذه لثم احلا جرخأو , دهاجم نع

 نم ىربطلا جرخأ دقو . هزکذ مذع ىلع ءاقرو باحصأ قافتال امهو الإ هيف سابع نإ ةدايز نظأ امو « لسم طرش

 فالخم اذهو « انو:ةفيف انيلع مبادل ال اورفک نيذلل ةنتف انلمجت ال » لاق سابع نبا نع ةحلط ىنأ نب ىلع قيرط

 نذلل ةنتف انلمج ال ر هلوق ىف ةدانق نع ديعس قيرط نم ىربطلا جرخأو . هتلق امل ةيوقت هيفو « دهاجف ريسفت

 هلوق . دهاجم ليوأت هبشي اذهو « مهقحي انيلع اررپظ امنا مآ نور انونتفيف انيلع مر ظت ال : لاق ( اورفک

 هج رخأو « دهاجم قب رام نم ىنايرفلا هلصو (ةكب رفاوک نک مهئاسن قارغب مقلي ىنلا باصأ مآ ‹ رفا وكس مصما)

 نب دیعساو < رافکلا عم ندمق 5٤ رفاوک مماس قالطب دم باعا سآ , هظفا و اضيأ هقب رط نم ىربطلا

 _ ايجوز كسم الف رفکف نيكرشملاب قحات نیملسلا نم ةأرملا ف تاز" : لاق ىعخنلا مارا قیرط نم روصنم

 : یخرکلا ىل لاق ىءرافلا ىلع وآ لاقو . ةمصع عج مهالاو ةرفاك عمج رفاوکلاو . ىهتنا اهم ءىرب دق ایت مصعب

 سيل : لاق « ةرفاك عج ءاسنلا ىف الإ اذه نوزي ال ةاحنلا : هل تلقف لاق « ءاسنلاو لاجرلا لمشپ ةبآلا ىف رفاوکلا

 لعآ او . لوالا نيمتف فوصوملا رك عم الإ لاجرأل افصو ةرفاک زوجم ال هنأب بقعتو . ىهتنا ةرفاك ةفئاط لاقي

 ١ - ءاياوأ 5 ودعو یو اوذختنال ) باپ (

  — ۰هنأ ىلع نب دم ی ”نسحلا ندع لا رانید ني ورم ان دح ”نايغس انثدح یدیا اشم

 ريب زالو انأ قرب نا لور ىّدعب » لوقب هنع لا ىضر ایل تمس : لوقي ”ىلع بئاكر عفاد ىبأ نب نا ديب مس

 انليخ انب یکامت ایم. ام هوذنق ”باتكامعم نيا اهم ناف ؛ خراخ ةضور اوتأت یتحا وقلطنا ۾ لاق دادقاو

 "نجرخمل : اناقف « باتك نم ىعمام : تلاقف . بانک ىج رخأ * اناقف « ةنيمظلاب "نحت اذاه « ةضو“رلا انينا ع

 ىرابلا حد ۰ ج۸ - م :



 ريسفتلا تانک - ٥ تس ع
 سس يي ب722 2 ببسي

 : لاق ؟ ةبيطاحاي اذهام : للرب ىلا لاتف . هب ىلا رم ضعبب مر ةكم نم نیکرشلا نم سانا ىلإ

 نير جا ملا نم كص نم ناکو « میش نم "نك أ لو شبرق نم هرما تنک ىنإ هللا لوسر اي ىلع "لمنال
 نوع ادب ملا عنطصأ نأ مف بسنلا نم ىتاف ذإ ”تبّيحأف « ةکع مهآاومأو مهياهأ اهم ن و تابارق مهل

 یعد : رع لاقف . قد دق ”هنإ : ی *ىذلا لاق . یید نع ؟دادنرا الو ًارفگ كلذ تلف امو « یبارفک
 اولمعا : لاقف ردب لهأ ىلع علطا لجو رع هللا “مل كيردي امو « ؟ردب دهش هنإ : لاقف . منع برضأف هللا لوسر اي
 : لاق + ءايلوأ کو ادعو یو دع اوذدَتت ال اونَمآ نيذلا اهيأ إإ هيف تلو ورم لاق . « کا تر دقف میثم

 .: وره لوق وأ ثيدحلا ىف فیل ىردأ ال

 : نايفس لاق ؟ ةيآلا ( ءايلوأ ک"ودعو ىتردع اوذختتت ال ) تاّريف اذه ىف نايفسل لبق » لاق "ام او
 « ىريغ هظنح ادحأ ىَرأ امو « فرح هنم تکو ام « ورم نم هناظذح سابلا ثيدح ىف اذه

 رداصملا ةئزب ناكامل ودملاو ؛ رذ یآ ريغ ةمجرتلا هذه تطقس ( ءايلوأ عودعو ىودع اوذختت ال باب ) هلوق
 وأ الاح نوكي نأ لمتحو « ةروكذملا ةالاودلل ريسفت ( ةدوملاب مهیا نوقلت ) هلرفو « هقوف اف دحاولا ىلع عقو
 « ام افتنا دنع زاوجلا موب لالا وأ ةفصلاب دییفتلا و ۰ افلطم ءايلوأ مذاختا نع اومن مهنآل ءىش هیفو « ةفص
 نودب ةيالولا متت الف « ةدولا مزانسن ةيالولا ن وكن نأ لمتحو « امم مویفم الف اقلطم عننملا دعاوقلاب لع نکا
 ةضور اوت ی ( هؤ ۲ بلاط ىنأ نبا ىأ ( ىلع نب دن ن نسجلا ( هلوق : لعأ هللاو . ةمزال لاح یہف ةدولا

 دابجلا باتک نم «سوساجلا باب » ىف كلذ نایب مدقق دقو : فحص دقف مج مث هل« اهات نمو « نیتمجمع_ ( خاخ
 هلو نجرختل ةلك اهن تتسثأ اما ليقو « ةيناةحتلا فذح هجولاو ,هيف اذك (نيقانلز هلوق . حتفلا ةوزغ لوا قو
 شی رق نم |ءصا تشک ) هلوق ٠ « مهسفنأ نم نکا مو » كلذ دعب هلوقل ؛ فلحلاب ىأ ( شيرق نم !ءسما تنك)
 موقلا فيلح » ثيدح تبث دقو « مهفيلح هنأ یمع مهم هنأ دادآ لب « اضقانت اذه سيل ( میسفنا نم نكأ و
 قدصلا لاق ىأ لادلا فيفختب (کفدص دق هنا ) هلوق . زاجلا تابثال « مهسفن أ نم نك أ مو د هلوقب ريعو « مهم
 ایف بطام ب هلا لوسر قردصت عم رع كلذ لاق اع] ( هقنع برضأف هللا لوسراي ىنعد : رمعلاقف ) هلوق
 لوسر هب هما ام فلاخ نم نأ نظو « قافنلا ىلا بسني نم ضغب و نيدلا ىف ةوقلا نم ربع دنع ناك امل هب رذتءأ

 ام فالخ نطبأ هن وكل اقفانم هيلع قلطأ و « هلق ىف نذأتسا كلذلف كلذب مزحي مل هناکل « لتفلا قحتسا قلب هلل
 ىلع نع ثراحلا قيرط نم ىريطلا دنعو . هيف ررض ال نأ الوأتم كلذ عنص هناف « هركذ ام بطاح رذعو . ربظأ
 دق هنإ لاقف ) هلوق . « كيلع كءادعأ رهاظو تکن هنكلو « لب : لاق ؟ اردب دبش دق سیل لاقف د ةصقلا هذه ىف
 اذه ارد هدوېش هنع طقسي لهو : ليق هنأكف اردب دبش هناب هلتق كرت ةلع ىلا دشرآ ( كيردي امو اردپ دوش
 رثكأ ىف اذكه ( رذب لهآ ىلع علطا لجو زد هللا لعل ) هلوق . « حلا كيردب امو » هلوقب باجأف ؟ مظعلا بنذلا



‘Fo ۱ )۸۸۰ ثيدحلا 

 دقو « مرجلا ةغيضإ ةبيش ىبأ نبا دنع ةر ره ىبأ ثردح ىف عقوو 4 عقاو هللا نم وهو « ىجرتلا ةغيصإ تایاورلا

 ( مل ترفغ دقف متأشام اولمعا ) هلوق : ىزاغملا باتک نم « اردب دبش نم لضف باب » ىف احضاو كلذ نایب مدقت

 نأ ىلع لدب اذهو « كل رفاخ ناف » ةورع نع یرهزلا نع رمعم قيرط نم ىرطلا دنعو « قرطلا مظعم ىف اذک

 « ذاع نبا ىزاغم » ىفو . هققح ىف ةغلابم عقاولاب الا نع ريبعتلا قيرط ىلع « رفغأ ىأ , ترفغ » هلوقب دارملا

 مدحآ ىلع بجو ولف الإو « ةرخألا ىف م مواذ نارفغ دارملاو « دا رفغأسف متتشام اولمعا » ةورع لسم نم
 اولمعا هریدقت « ىضاملا ىلع وه امتإو « لابقتسالا ىلع اذه سيل : ىزوجلا نا لاقو . ايندلا ف طقسي مل الثم دح

 ناكل كلذک ناک ولو کل رفغآسف »اوج ناكل بقتسلل ناک ول هنآل : لاق « رذغ دقف کسا ناك لمع ىأ مش ام

 ان له هللاب « ةفيذحاي : لوقب رمع ناك ىح دعب ةب وقعلا نم !وفاخ مو.قلا نأ هلطبي و « حصي الو بونذلا ىف اتالطإ

 ال یضاملا ملا ةغيص برملا عضت لو « لابقتسالل ةعوضوم یهو أ ةغيص « اولعا و ناب ىطرقلا هيقعتو ؟ مهم

 نأ حصي الو « لعفلا بلط ىلع لمح « منش ام اولعا د هلوقو « ءادتبالاو ءاشنالا ینعع امهنآل اهريغب الو ةنيرقب

 باطخ باطخلا اذه نأ ىل ربظ دقو : لاق , ةحابالل نيعتف باجالا ىلع لدح نأ نك الو « ىضاملا نمم نوكي

 فن ةي ام مهل رفغي نأ اولهأتو . ةفلاسلا م وذ اب ترفغ لاح ممل تلصح ءال د نأ نمضت « فیش و مارک ]

 نيخأ نم لك ىف هلوسر قدص هللا ررظآ دقو . هعوقو ءىثلا ةيحالصلا دوجو نم مزلي الو « ةّوحاللا بونذلا نم

 مدح نم ءىش رودص ردة ولو « ايندلا اوقراف نأ ىلا ةنجلا لهأ لامعأ ىلع اولازي مل مهناف « كلذ نم ءىثب هنع

 ترا لمت و . ىنا مريس ىلع علطا نم عطقلاب مهلاو-] نم كلذ ملءيو . لثلا قيرطلا مزالو ةبوتلا ىلا ردابل

 دېش دقو . بنذ مهنم ردصب ال هنأ دارلا نأ ال « ةروفنم عقن عب ونذ ىأ « کما ترفغ.دقف د هلوقب دارملا نوکی

 . هيبن ناسل ىلع مرشب هيلع مهتءاركل هللا نآکف , ررذلا ةروس ریسفت ىف مدقن اک ةشئاع قح ىف عقوو اردب حطسم

 ف مایصلا باتكح رغاوأ ىف ةلأملا هذه ثحابم ضءب مدقت دقو . عقو ام مهنم عقو ولو مل روفغم مهنأ

 وه ( ور لاق ) هلوق ىلاعت هللا ءاشنا تایدلا باتک ىف ثيدحلا اذه حرش ةيقب ركذنو « ردقلا ةلبل ىلع مالكلا

 مودعو ىودع اوذختت ال اونمآ نذلا اأ اي هيف تلزنو ) هلق . روكذملا دانسالاب لوصوم وهو « دانید نبا

 نم كشلا اذه ( ورمع لوق وأ , ثيدحلا ىف الا یردآ ال : لاق ) هلوق . دذ ىبأ ریغل ءءايلوأ د طقس ( ءايلوأ

 یودعاوذختت ال ر تازتف اذه ىف نایفسل ليق لاقر ىنيدملا نبا وه (ىلعانثدح) هو . هحض وأس اک ةئيبع نب نايفس

 هلوق ۰ ردقلا اذه عقر مزجلا ديرب « ةدايزلا هذه ىنعي ( سانلا ثيدح ىف اذه : نایفس لاق ؟ ةبآلا ءایلوآ کودعو

 نايفس نكي مل ةدايزلا هذه نأ ىلع لدي اذهر ( ىريغ هظفح ادحأ ىرأ امو « افرح هنم تكرت ام ورم نم هنظفح )

 تلزن هيفو : لاق» ثيدحلا رخآ ىف لاقف هقنرط نم لیعاسالا هجرخآ ربع ىنأ نبا هنع اهجردأ دقو « ابمفرپ م زج

 ش لّيعامجا نب ديبع نع ىريطلا هجرخآ اذكو « دقانلا ورععو ربع یا نیا نع لسم هجرخآ اذکو « ةالا هذه

 .ةيعورشا بطاح لت ىلع رمع ناذئتساب لدتسا و « نايف نع مک روصنم نب دم نم یاسلاو « حایصلان لضفااو

 الو لتفا ةدادإ لع رع رقآ هلع هنأ ةلالدلا هجوو . هقفاو نمو كلام لوق وهو اسم ناك ولو سوساجلا لتقف

 لاع ام هلتق نم اعثام مالسالا ناک واف ٠ بطاح ريغ ىف فتنم اذهو , ارد ديش بطاح نوک وه عاملا نيب و « عفاملا

 . نايفس نع هوهار نب قا نم اضيأ لسم هجرخأو . ةجردم ةدايزلا هذه نأ ىلع قايس نيب دقو . هنم صخأب
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 دحأ نم هنكلا كلذ , مزجلا لع نع یرخآ 1 نم ىراطلا ليغ عقوو .ناضس لوف نم ةبألا ةوالت نآ نیب و

 ةورع نع زف ەچ نب دم نع هیاور ف قاها مزج هو 0 نيعب ات دحآ قوكلا تبا ىنأ 4 بفرح ك كيدملا اور

 نع ریش كمععم قیرط نم هيردرم نا جرغأو « ةوره نع ىرهزلا نع نع رمع» هب مزج اذكو. ةصقلا هذه ىف

 یکذف « « مرذح ةعتلب یآ ن بطاح اح ملا بتك شي رق رم ىلا ريسملا يب هلا لوسردار ۱ الد لاق ینآ نع ةدامك

 الا ( ءايلوا كودعو ىودع اوذختتال اونمآ نيذلا اهمأ اي إل نآرقلا هيف هللا لزنأف , لاق تأ ىلا ثيدحلا
 € ۱ ايتاكن اكو عفار ىنأ نا تبار دقو : - دانید نا ىأ ورم لاو » اضيأ ثو دی | رخآ ىف لیعاسالا لا

 } تارجاتم ت انمؤملا اج اذإ { بای - ۳۲

 ىنربخأ هع نع بامش نا ىخأ ع نبأ انثدح دعس نب هاربا نب "بوة انثدح 'قاحسإ قلع - ۱

 نم هيلإ جاه نم نحت ناك لكك نا لوسر نأ ربحا مال یبلا جور اپع نا ىضر ًةشناع "نأ ةورع

 ةورع لاق (يحر ر وذغ - هلوق ىلإ -کنهیابب تانمژاا َكداج اذإ ی اهيأ اإل ىلاعت فا لوقب ةيآلا ءذم رتانمؤملا

 تم ام لاو الو « ًامالک « كنعياب دق : هي هللا لوسر ابا لاق تانمؤملا نم طركلا اذهب رفآ نف : ةشئاع تلاف

 نهرا دبعو رمعمو شوی همبا . « كلذ ىلع كتمياب دق : هلوقب "الإ نپمیابی ام « ةعيابما ىف طق ةأرما دي هادي

 6 رو ةورع ن زرع ی ملا ن نا دشا د ن قاحسإ لاقو . "یرهزاا نع قاحسا نا

 نيب حاصلا نم مدقتام اهبس نأو <« ید دعب افوزت ىلع اوقفتا ( تارچا ۳ تانمؤملا کءاج اذا باب ) هلو
 ط ما ٠ ءاسنلا كلذ نم ۳ یشاسا مث 0 رف لا هن ودر نيملس 1| ىلا شب را "نوم ءاج نم نأ لع نيلسلاو شب رق

 روص نأ رېف قاونإ اما ۽ ۳ 3 » رذ نآ ريغ ةاور ىف (بوقعي انأبنأ ق تا یئدح) هلو . ناحتمالا

 درگ هد سا بارش نبا ی ا نباو « دعس نبا وهف ميهاربإ ن بوقمی امأو 0 دارا نبا هنأب رع ! ميل ىبأ مالكو

 ىف هحرش ىلع مالكملا قأيسو ۰ روكذملا دات سالار لوصرم وه ( ةشناع تلاق ۶ ه و رع لاق ) هلوق ۰ سم نب هتیا ديع نبا

 ترج اک ديلاب ةخاصمال « طقف امالك كلذ لوقي ىأ ( مالک. كتمياب دق ) هلوق . لات هللا ءاش نإ حاكنلا رخارآ
 ىلا كلذي تراشأ ةثئاع نأكو , را دیک ۳ مسقلا هيف ( هللاو الو ) هلو ٠ ةعب املا دنع لاجرلا هخاصع ةداعلا

 ۳ لیعاسا قیرط نم هب ود سم نب او یرطاو رازلاو نابح 4 او هع زش نا دف 6 ةيطع مأ نع هاج ام ىلع درلا

 م * تیلا لخاد نم انيدبأ انددمو تييلا جراخ نم هدب كمف و لات ةمبابملا ةصا ف ةيطع مأ هندج نع نجرلا دع

 های ابد نکن ٣اب رعش) 4 اهدي اما أدم تضدق 1 هيف تلاق ث تی كلوز ىذلا ت ثيدحلا اذکو € دوشأ ملا : : لاق

 حسن ناو ةعبأب 1 عوفو ىلا ةراشإ باجهملا هارو نم ید الا لسم نأب لرألا نع باوجلا نکع و 0 نومدأب

 دواد وأ يدر دما « لك احم + عمم ةعيابملا تاک و 1 لوبقلا نع ۳ | ديلا ضيف -ارلا نأب یایلا نعو ۰ ةغاصم

 حفاصأ ال: : لاقو هلا ىلع هه وف ىرطق د راب ى اذل عيب نيد و ىنلا نأ , یعشاا نع € لیسار ما 0

 یا ۸ سيق قر ط نم روصم ن مع ددعو ) هو الس ی هخلا عادا قب رط نم قازرلا كلوش دمعو 6 انا
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 براک » 2 هنأ اص نب نابأ نع هنو ريكب نإ سو ةياور نم یزاغلا ىف نإ نبا جرخأو , كلذك مزاح

 « رع ةطساوب نوعياب هنأ ىتاربطلا جرخأ دقو . ددمتلا لمتحو « هيف اهدي ةأرملا سمغتو « ءانإ ىف هدي سمغب

 تلخد اما هتريخأ - رغصم نيفاقب - ةقيقر تنب ةميمأ ناو ردكمملا نب دمع قبرط ن» ىربطلاو یاسلا یورو

 ٠ ذخأف « نکلع دخاس نكلو ؛ ءامنلا حناصا ال یا « لاق ‹ كغاصن كدي طسبا هللا لوسراپ ناقف « عيابن ةوسن ىف

 ءانسفنأ نم انب یا مس وا ی و و ار تا
 نذخأب نك نبنآ یرخآ رابخآ ىف ءاج دقو « ةدحاو ةارمال لوقک الإ ةأرما ةئامل لوق ام » ىرطلا ةاور قو

 ني نابآ نع قمس] نبال یزاغلا فو < یمشلا نع هريسفت ىف مالس نب یحم هجرخأ بوث قوف نم ةعبابملا دنع هديب
 نه قمس] نب نحرلا دبعو رمعمو سنوي هعبات ) هلق . < هيف نييديأ نسمغیف ءانإ ىف هدي سمغي ناكهنا » حلاض
 «ماکحالا ىف فلؤملا ابلصوف رممم ةعباتم امأو « قالطلا باتک ىف املع مالكا ىتأيف سنوي ةمباتم امأ ( ىرهزلا
 قس) لاقو) هلق . هنغ ىطساولا هللا دبع نب دلاخ قيراط نم هودم نبا ابلصوف یت نب نمحرلا دبع ةعباتم امأو
 باتع نع « تابرهزلا » ىف ىلهذلا هلصو « امهندب عج « ةشناع نع ىنعي ( ةرعو ةورع نع ىرهزلا نع دشار نبا

 ام نپمیابی نأ یه , نهونحتماف د هلوق ىف ةروکذلا ةنحلا نأ ثيدحلا اذه قو « هب دشار نب قحس] نع دیشب نبا
 هللاب : ءاسنلا نم رجاه نم نحتع ناك١ ب هنآ ةدانق نورعم نع قازرلا دبع جرخأو . ةرركذملا ةيألا هتنمضآ

 هوحن دهاجب نع حیمت ىنأ نبا قيرط نم دیح نب دبع جرخأو « هلوسرو هلل ابحو مالسالا ىف ةبغر الإ تجرخ ام

 نم قآرطاو متاح ىف فآ نباو هيودرم نبا دنعو ‹ «.كجوز نم رارف الو« انم لجر قشع كب جرخ الو» دازو
 ىبأ نباو یرطلا ركذو . لعأ هاو ةعيابملاو فيلحتلا نيب عملا نکع و , فیعض هدئسو هوحت سابع نبا ثيدح

 نرجاه9# هاو : تلاق ابجوز ىلع تبضغ اذإ تناك نیکرشلا نم ةأرملا نأ لسا نب ديز نب نمحرلا دوع نع متاح

 « نهونحتماف , تلزنف « دم ىلا

 ( كنميابي "تادمولا كءاج اذإ ) بساپ - ۳

 یر طع أ نع "نریم تاب ةصفح نع بوبأ اقدح ثراولا دبع ان دح ررمعم وأ شم - ۷۲

 رتضبشف  ةحاينا نع اناهنو « 4 ايش هاب نكر شي ال 'نأ) اناع أرفف وب فا لوسر انمیاب » تلاق امنع هَل

 « تعجرو "تفلطناف « ًاثيش هم نا اهل لاق اف اه زجآ نأ "دیرآفٌةنالف ینت دهسآ : تااقف اهدي اما

 1 | ابو

 ةمركع نع “ب نا تە لاق ی انث دح لاق ریرج نب "بهو ان دح دج نب نا دبع اشم - ۳

 « ءاسذلل هللا هطرش ”طرش وه امن : لاف ( فورعم ىف كتيصع الو إل ىلاعت هلوق ىف ٍساب* نبا نع

 ةدامع مس سيردإ وبأ ینثدح لاق هان دح ىرهزلا لاق ایفس انت دح ا ردبع نب ىلع او - 54

 الو اونزت الو بش طلاب اوكر شن ال نأ ىلع نوسان : لاقف ب ہلا دنع اک لاف هدم للا یفر ,تماصلا نبا



 ريسفتاا باتك - 6 ۸

 كلذ نم باصآ نمو « هللا یلعهرجأف کسنم ینو نف  ةيآلا أرق : نايفس طفل اکو  ءاسنلا با ًارقو ؟ اوقرست

 ءاش ناو « هباذع ءاش نإ : هللا ىلإ ومف هللا هرتسف كلذ نم بش ابنم باصأ نمو « هل ةرافک وهف بقومف ائيش

 «ةيآلا ىف» رمثم نع قازرلا دبع "همبات ۰ 4 4 تك

 ینربخآو لاق بهو نب هللا دبع انثتدح فو رعت نب "نوراه انثدح محرا دبع نب دم شرم - ۰

 مو ةالصلا تدبش » لاق امهنع هللا یفر سابع نا نع ساواط نع خا راسم نب نسا "نأ جیرج نب

 بت م ةبطحلا "لبق الصب مہک « م۶ هللا ىضر نامعو رو ركب ىبأو لب ها لوسر مم رطذلا

 لالب مم ءاسنلا ینآ ىت> مش لقا مث « هديب لاج زا سل ”نيح هيلا *ظنأ ىنأكف « ب هللا "ین لف

 ناق الو نينزي الو نقرس الو اثيش هللاب نکر شب ال نأ ىلع كمي ”تانمؤملا كءاج اذإ بلا اهمأ اب )ل لاقف

 : غرف ”نيح لاق م ۰ اراک ال نم غرف ع ( نبلجرأو نيديأ نسب ”هنب رتفب ناتهیب "نیأیالو "نهدالوآ

 ٠ نق د صنف : لاق . یه نم "سا ىرديال٠ هللا لوسراپ معن : اهريغ جم مل ةدحاو ةأرما تلاقو ؟ كلذىلع ن

 « لالب بوث ىف مب:اوحلاو عقلا نیل نام « هيون لالي طسبو
 : لوالا ٠ ثيداحأ ةعبرأ هيف ركذو « رذ ىبأ ريغل « باب » طقس ( كنميابي تانمژلا كءاج اذا باب ) هلوق

 بوبأ نو » ةنيبع نب نايفس لاقو « بويأ نع ثراولا دبع لاق اذك ( ةيطع مأ نع ن ریس تنب ةصفح نغ ) هل

 . نئانجلا ف اذه حرش مدقت دقو « اعيمج امهم هيم بو أ نأكف « یاسالا هجرخآ ¢ ةيطع مأ نع نبريس ن دمت نع

 قب رط نم ملم ةباود ىف ( ةحاينلا نع ان منو ( اثیش هللاب نكرشي النا ) ائيلع ارقف علل هللا لوسد انمیاب )هلو

 ىف كنيصعي الو ايش هللاب نكرشب ال نأ ىلع كنميابي ) ةيالا هذه تلزت امل د تلاق ةيطع مأ نع ةصفح نع مصاع

 اوناک ماف نالف لل هللأ لوسراب تلقر مصاع ةياود ىف (اهدب ةأرما تضیقف)هلوق ۰ «ةحاينلا هنم ناك (فورعم

 ةأرما نإ تلق » یاسنلا ةاور فو . مهیا راشملا نالف لآ فرعأ مل « مهدعسأ نأ نم ديالف ةيلهاجلا ىف قودعسأ

 هلوق . امسفن تمهبأ ثراولا دبع ةاور ىف ةيطغ ما نأ نيبتو . ةأرملا مسا ىلع فقأ لو « ةيلهاجلا ىف ىنتدعسأ

 داعسالاو « كعيابأف كئيجأ مث اهدعسأف بهذأف د بويأ ةءاور ىف ىئاسنللو ( امزجأ نأ ديرأف ةنالف ینتدعصآ )
 « هيلع ةدعاسملاو ءاكبلا ىف الإ لمعتسي الو « ىدملا اذ ضاخ وهو < اباسارت ةحامنلا ىف یرخالا عم ةأرملا مايق

  تقلطناف ) هلق . كلذ ىلع نواعتلا دنع هيحاص لجرلا دغاس ىلع هدب لجرلا عضو ةدعاسملا لصأ نإ لاقيو

 تبهذف : تلاق « امدمسأف یهذاف لاق د ىئاسنلا ةياور فو « نالف لآ الإ » لاقف مصاع ةا ور ىف ( ابمیابف « تعجرو

 لحت الو ٠ ةصاخ نالف لآ ىف ةيطع مآل صيخرتلا نأ ىلع لوحم اذه : ىووتلا لاق € تعیایف تنج م امتدعاسف

 اذبف « ءاش ع ءاش نم موهمآ نم صخب نآ عداشاو 6 ثيدحلا رهاظ وه اک نالف لآ ری ىف اهریغل الو اف ةح املا

 « دعب هبفو « اولسأ اون وکی مل مهتدعاس نيذلا نأ يعدا نإ الإ رظن هيفو . لاق اذک . ثيدحلا اذه يف کم لا باوص



 ۳ ۱ دوو كيدحلا
 ىضاقلا لكشتساو : لاق مث . كلذب ةيطع مأ ةيصوضخ ىف حدقب ام نيب أسو « ةيصوصخلا ىف امل مهتكراشم عدیلف اللو
 ةيكلاما ضعب ناف. اہ رارتغالا نم ريذحتلا ىدوصقمو في الارقأ هيف اولاقو ثيدحلا اذه هريغو ضايغ

 دخ شع و بيج قش نم ةيلهاجلا' لاعفأ نم ءىش هعم ناك ام مرحلا منو « ثيدحلا اذهل « ما رح تسيل ةحاينلا : لاق

 مدقت دقو . ىذا ةفاك ءاملعلا بهذم وهو اقطم مارح ةاينلا نآ و الوأ هانرکذ ام با وصااو : لاق , كلذ وحنو

 الا ىطرقلا هادبا دقو « دودم ذاش وهو , مارح تسيل ةحامنلا نأ اضيأ ىلاملا اذه ريغ نع لقنلا زئانجلا ىف

 ګرا یہا نوکی نأ منت ل نكل » محلل ةدش لع لاد وهو « ةحابنلا لع ديعولا ىف ةدراو لا تیداحالا هدرو

 زاوجلا ناببل ىلر الا هل اما ىف عقوركذ نم نذإلا نركمف ميرحتلا عقو هالا ةعب أمم تم امل م ۹ هب زنم ةهاركب

 ىرعد ابنم « ىوونلا ايلا راشأ يتلا لی اف ةيقب ىطرفلا صخل دقو . دیدشلا ديعولا ذثنیح دروف ميرحتلا عفو م
 ميرحتلا تمهف ةيطع ما نأ الواو « اذه ةيطع مأ ثيدح قاس دسأف وهو : لات « ةحاينلا مر رحت لبق ناك كلذ نأ ۱

 او. مرحلا فصو اذهو فورعملا ىف نايصعلا نم اهنأب تحرص ةيطع مأ نأ اأ هدي وب و : تلق . تنالسا امل

 ال ینلا ءاكبلاو ءاقلاب مدعاست اهنأ نكميف « ةحاينلاب مدعاست امنآ ىلع صن هيف سيل « نالف لآ الإ » هلوق نأ
 اضيأ هيلغ درو « هركذأس اك ةحاينلاب رصتلا دورو هيل درب لب : تلق . هلبق ام هبشأ اذهو لاق . همم ةحاين

 ريخأت ىلا جتح مل هيلع راصتفالا عفو ولف « هریرقت زانم لا ىف مدقت اک ىهنلا ف لخدی مد رجا ءاكبلاو ءاؤللا نأ

 نم : هل لاقف هيلع نذأتسا نمل لاق اک راكنإلا ليبس ىلع «نالف لآ ال داعأ نوکی نأ لمتحم اهنمو ٠هلعفت ىتح ةعيابملا
 نأ اهنمو ٠ لوالا ىلع [ دروام] هيلع درو : تلق ٠ هيلع !رکثم همالک هيلع داعأف . انأ انأ : لاقف . ان! : لاقف ؟ اذ

 ابصيصخت ىوعد ىف حدقيو . یہا تامرحا نم “یش لیلحتب صتختال اهناف دساف وهو : لاق , ةيطع مأب صاخ كلذ

 نیا ثيدح نم ةي ودم نبا جرخأ دقف « ةيضاما ةيوجالا ىف شدخلا اضيأ هنم فرعيو , اهريغل كلذ توبث اضيأ
 : مكح تب. ةلوخ تلاق ةيآلا اثيش هللاب نكرشي ال نأ نمميابف ءاسنلا ىلع مای هفا لوسر ذخأ امل » لاق سابع
 E جرخأو . ثيدحلا « اهوخأ تام دقو یتدخسآ ةنالف ناو , ةيلهاجلا ىف انام اونا ناك هقا لوسد اب

 قودعسأ نالف يب نإ هللا لرتاب تلق » تلاق ديرب تنب ءامسأ یهو ةبراصن الا ةبلس مأ نع بشوح نب ربش قيرط

 نم یرطلا و دمحأ. .جرخأو « «دمب لا ل مث ىل نذأف ارام هتعجارف : تلاق . ىباف « نمئاضق نم ديالو ىبع ىلع
 : VEL تلاق مپ هللا لوسر عياب نميف تناكانل ازوج تکردآ » لاق حوت نب بعصم قیرط
 ۱ « مدعسأ نأ درا انا ةبيصم مهتب اصأ دق منا ءانتب اصأ بااصم ىلع ان ودغسأ اونا اسان نإ هللا ناب: : زوجي تل اقف

 املأ ةبوجالا برقأ نآ هلك اذه نم ربظو « هتعيابف تنآ اهنا مث , مهتأفاكف تقلطناف : تلاق . مهيئفاكف ىهذاف : لاق
 . انلدح لاق ريرج نب بهو انثدح ) هلوق «ىناثلا ثيدحلا . لعأ هاو ميرحت مث هيزنت ةهارك تهرك مث ةحابم تناك
 ءاحلا رسكب وهو « تیرخ نب ريبزلا » ىليعامسالا ةياور ىف ( ريبزلا تعم ) هلوق . مزاح نإ ريرج وه ( ىبأ
 وه ا : لاق ( فورعم ىف كئيصعي الو ) هلوق ف) هلوق . ةانثم مث ةننک اس ةين ا: أهدعب هاا راحل

 وأ كلذ ىلع نمياب ناف : هريدقت فذح قايسلا ىف « نوعيايف » هلوقو . ءاسنلا ىلع ىأ ( ءاسنلل هلا هطرمش طرش

 لسم دند مدقت دقو « قبس أك ةحاينلا هنأ ىلع رثك الف طرشلا ف فلتخاو . نرءيابف نوسفن أ ىلع كلذ نطرتشا ناف

 لجرلا ولخيال : ( فورعم ىف كنيضعي الو ) هلوق ىف لاق دمع نب ريهز قيرط نم ىربطلا جرخأو . كلذإ لدي ام



 ريسفتلا باتک  <و `

 لاف « لاجرلا نثدحي الو نحني ال نأ نیلع ذخأ » لاق هنع ىربطلا جرخأف « ةداتق امهئبب عنج دقو . ةأرماب
 ثيدح نم یداعاو « تونغ كئاوأ سيل , لاقف « انئاسف نع بيغن ائإو افایضآ اذا نإ : فوع نن نجرلا دبع

 حوت نحنت الو انادحو لاجرلاب نولخت ال ‹ هيف ینیمعت ال ىذلا فورملاب نکیبنآ امنا د هركذ مدقملا سابع نبا

 ىف هيصعت ال نأ ائيلع ذخأ امف ناک » تلاق تاءيابملا نم ةأ ما نع داربلا ديسأ ىبأ نب ديسأ قیرط نمو « ةيلهاجلا
 « كلاثلا ثيدحلا . «البو رعدن الو « اسچ قشن الو ارمش رشنن الو , ابجو شمخن الو ‹ فورعملا نم ءىش

 أرقد) هلوق هرکذن نآ ديرب ىذلا ثيدحلل ريمضلاو « ةذيصلا ىلع مسالا ميدقت نم وه ( هانثدح ىرهزلا لاق ) هلوق

 ( ایش هقاب نكرشي ال نأ ىلع كنميابي تانمزملا ك. اج نا ینا ا اي ) یهو ءاسنلا ةعيب ةبآ یا ( ءاسنلا ةبآ
 ییمشکشارپ ( ةيآلا أرق نايفس ظفل راک او ) هل: ةءيابملا هذه تقو نایب نافيالا باتيك ىف تمدق دقو « ةبألا
 کا ةياو ىف  دملا بجوت ین ءايشالا نم یا ( اهنم باصأ نمو ) هلق . ىلوأ لوآلاو ءةنآلا فن أرق ه
 ٠ نع ديمح نب ديع نع لس هلعوو « « ةبالا ىف » یمتسلا داز (رمعم نع قازرلا دبع همبات) هلو . ءائيش كاذ نمد
 « ایش تاب نکرشب ال نأ ءاسنلا ةيآ انءاع التف : ثيدحلا ىف دازو » هرخآ ىف لاتو نايفس ةءاور بقع فازرلا دبع

 ةدع هيف « نيلجرأو نييديأ نيب هنيرتفي ناتبب » هلوقو . ىفوتسم ناميالا باتک ین هثحابمو هحرش مدت دقو
 ليقو ؛ةرخآلاو ايندلا نع ةيانكامه ىناثلا « لجرألا اذكو ام بسةكي ام یدبالا نيب امب دارملا نأ اهتم : لارقآ

 هبسکل جرالاب و هسفنب دبعلا بسک یدیالا نيب ام لرقو « لبقتسلا و ىضاملا لبقو « ةئطابلاو ةرهاظلا لامعالا نع

 انئدح فورعم نب نوزاه انثدح ميحرلا دبع نب درج انثدح ) هلوق ۰ عبارلا فید . كلذ ريغ لبقو « هريغب

 « خرج نبال ةبسنا اب نيتجرد دانس 3 اذه ىف ىراخبلا لز" : تاق ( جرج نبا یربخآ و لاق بهو نب هللا دبع

 4 ممديغو مهاربا ن مو .یراصا الا هللا دبع نب دمو صاع ىنأك داو لجر ةطساوب جرج نا نع ىور هئا

 « .اههريغو ىسبع نب دمحأو اص نب حک هیاحمآ نم عج نع ئورب هناف بهو نبال ةبسنلاب ةجرد هيف لزنو

 ثيدحلا اذه نم افرط ىراخبلا جرخآ دقو . رابخإلاب ةلزانلا قيرطلا هذه ىف جرج نبا حرصت هيف ببسلا نأكو
 حي رج نبا هيف خرصو « ةبطخلا لبق » هلوق ىلإ هلوأ نم وهو ,ولعلاب حي رج نبا نع مصام ىلأ نع نيدديعلا باتكىف

 هتياور ىف رذ وآ هالع دقو . بهو نبا باخا نم همقل نم دنعالو" مصاع ىبأ نبا دنع هل وطب نكي مل هلعلف ¢ راب

 نيديغلا ىف ولمإ ىراخبلل عقوو 0 «بهو نبأ اد ةبلسم نب دم انثدج 9 نبا ژل دح فرا ىلع انثدح» لاقف

 نبا یربخآو » بهأو نبا لوقو « قونسم كانه هحرش مدقتو « خرج نبا نع قازرلا دبع قيرط نم هنكل
 فوذح ءىش ىلع فوطعم « خرج

 لص | < ۰ ۷ ب و ع : ۱ ۶ اں يما ۱ ٠
 هلل ىلإ یی نم! ) هللا ىلإ یراصنا نم) دهام لاقو : حرا نمح را هللأ مب ٠ فضلا ”ةروس -

 صاص"راپ : ىبمي لافو . ضعب ىلإ هضعب قتعلم : 6 صوصرم ل سابع نا لاو

 ١ - دحأ هسا یدمب نم یاب ساب €
 8. 9 ت ص ۶ چ م و . 1

 هيبأ نع موم ن ربیج" نب دمع ین ربخآ لاق ېره زا نع بیش ان ربخأ رنابلا وبأ گز - ۸8٩
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 وح: ىذلا یحالا انأو « دجآ انأو « دمع انأ « ءامسأ ىل "نإ : لوقي بكج نا ةلوسر تەم » لاق هنع ها يضر

 « بفاسلا اأو « مدت ىلع سان رحم ینفا شاملا انأو « رفكلا يب لا
 .نييراوملا ةروس اضيأ اه لاقی و « رذ ن ريغل ةلمسبلا تطقس ( مي>رلا نمحرلا هللا م ل ل - فصلا ةدوس) هلق

 ةرشعلا ىمسف « شيرف نم میل قلم ىنا باصا نم نييراوحلا 7 ةداتق ۳9 قب رط نم یربطلا جرخاو

 هذه عامسانل عقو دقو . ۱ 7 دیز نب دیعس الإ نيدوبشملا

 .هولع ذي نم عم هلثم تالسلسلا ىف عقو نأ لق حیحم هدائسإو افوز ببس هلوأ ىف ركذ تيدخ ىف الساسم ةررسلا

 ةفيصب « هللا ىلا یلعیت نم » ىريهشكلا ةياور ىف ( هللا ىلا ىنعبتي نم ( هللا ىلا ىراصنأ نم إل دهاج لانو ) هلوق

 هلوق ؟ هللا ف یراصنآ نم ىأ « ىف ىنعم ىلا : ةديبع وبأ لاقو « ىنعبني نم » ظفلب ىبايرفلا هلضو دقو . یضالا

 سم متاحيبأ نبا هلصو « نضعيب د هريغلو « رذ یال اذک ( ضعب ىلإ هضعب قصلم صوصرم سابع نبا لاقو )
 ضعبب هضمب قصلم لوز, ال تبثم :(صوصرم ناینب مهنأك )) هلوق ىف سابع نبا نع ءاطع نع زج نبا قیرظ
 هلوق . یوتسلا ءازجالا مئالملا نم وأ نانسالا صارت لثم ماضتلا ىأ ضارتلا نم وه سابع نبا ريسف# لمف

 هللا دبع نب دايز نب يع هاب رذ وبأ مزجو «هریغ لاقو » امهريغلو نسنلاو رذ یال اذک ( صاسرااب يحي لاتو )

 لاتقلا لع مح صاصرلاب ديرب : : (صوص م ناینب مهنأك ) هلوق ىف هظفلو « نآرقلا ناعم د ىف همالك وهو ءارفلا
 خب یر ف( دعأ هسا ىدعب نم ) وق ٠ اهرسک رج و ءارلا حتفب صاصرلاو . لوالا ىريطلا حجرو
 ةب وی 2 هل لئاأ قوس حرش مقدم نب دبج تبع فکر« ید نم أب باب

 ميحرلا نمحرلا هللا سب ٠ ةعججلا ةروس - ۲ ۱

 ىف هطبض مدقتو « رذ نآ ريغل ةلمسبلاو ةروس تطقس ( محرلا نمحرلا هللا مسب - ما ةدوس ) هلوق

 ةالصلا باتک

 ١ - هلا رکذ ىلإ ر رع ًارقو ( مبماوقحلب امل مهنم نی رخآو ) هوت اپ «

  - ۷ىفأ نع ثیقل ىلأ نع روث نع لالب نب ناملس ىنث"دح لاق ها دبع نب زی زا ربع شرم

 اش مهم نرعاو ) ةعجلا 00 7 ما دج (سواج تک دلو هه يضر ةريره

 ىمراقلا نامل انيفو - الل لاس 'ىتح ؛هشجار رف ؟ هللا لوسراپ م نم : تاق لاق ( مهب اوقحلی «

 نم -"لجر وأ -"لاجر "هلال ایرنا دنع "نام لا ناك ول : لاق "مث  ”ناهلس ىلع هادي لک هللا لوسر عضو

 ءالؤه «

 ] ثیدخا  - 4۸٩۷يف هنرط : 4454 [

  - ۸ريره ىبأ نع ثيّقلا بأ نع رو ىلريخأ زيزعلا بع اند باهولا دبع "نب هللا دبع ارو
 ءالؤه نم لاجر لان » هم *وبلا ع «

 یرارلا عف 9 ره جمل م



  رینفلا باتك- هم ۹:۳

 ابوصنم نوكي نأ نیرخآ ىف زوچو « مهب اوقحلي ل ىأ ( مہ اوتحای امل مهنم نیرخآو هلوف باب ) هلوق
 ركذ لا اوضماف : رمع أرفو ) هلق . نیبمالا ىلع ًافطع ارورج نوكي نأو « مهبلعي ف بوصنملا ريمضلا ىلع افطع

 ىرهزلا نع نايفس نع نایب نب ديملا دبع نع یزبطلا یورو « هدحو یشکلا ةياور ىف انه اذه تبث ( هللا
 لیق » لاق مبهارب] نع ةريغم قيرط نمو « اوضماف : طق امژرقی ربع تعمس ام د لاق هيبأ نع هللا دبع نب ملاس نه
 ۱ دیعس هجرخآ و «اوضماف ىف الو خوب انؤرقأو انلعا هنا امآ : لات اوعساف اهۇرةي بمک ن“ نإ رمعل

 مهار! قيرط نم اضيأ اجرخاو . دانسالا حصف را نب ةشرخ هنأآو ريعو ميهارب] نيب ةظساولا نيبف روصنم نا
 هجرخأو . یئادد طقسب ىتح تيعسل ءاوعساف» ناک ول : لوقيو ءاوضماف» اهؤرقي ناك هنأ دوعسم نب هللا دبع نع
 اوضماف» دوعسم نبا فرح ىف ىه : لاق ةداتف قيرط نم اضيأ ینارطلاو . عطقنم هنأ الإ « تاقث هلاجرو ىنا ربطلا
 اشدح ) هلق ۰ ودعلا نم سیا و اوبیجآ اوهساف ىنعم : ةديبع وبأ لاقو . (ىتشل مكيعس نإ ) هلوقك مو : لاق

 « رائيد نب ةبلس مزاح ىنأ نبا هنأ یضتقب ىذابالكلا مالكو : ىنايجلا لاق « بوسنم ريغ مهل اذك ( زيزعلا دبع

 هجرخأو : تلق ۰ روث نع یدرواردلا نع ةبيتق نع هجرخأ السم نال ىدرواردلا هنأ ىدنع ىذلاو : لاق

 وبأ مزجو « ةيينق قيرط نم امهجرختسم ىف یمن وبأو ىليعامسالا هدروأو « ةبيتق نه اضيأ یاسنلاو ىذمدتلا
 هعبتو « هيف !ذك « یدرواردلا زيزملا دبع ان اينأ باهولا ديع نب هللا دبع نع » هچرخآ یراخبلا یرآ دوعسم

 ىبأ نب نرملا دبع ةياور ىلع فقأ ملو ؛ حيحصلا خس نم ءىش ىف كلذ رآ مو هبسن یراخبلا نأ هرهاظو  ىرملا
 « انورقم وأ ةمباتم الإ ىدرواردلل جرخي مل یراخبلا نأ هديؤي نكل و ۰ ديئاسملا نم ءىش ىف ثيدحلا اذهل مزاح
 ديز نبأ وه ( روث نص ) هلوق 5 زی زملا دبع ةياورب هالت مث لالب نب ناماس ةياورب هردض هناف كلذك انه وهو

 ( مه اوقحلي ام مهتم نرخآو ةممجا ةدو. هيلع تلز اف ) هلوق . ماس همسا ةثلثملاو ةمجعملاب ثيغلا وبأو « ىندملا
 عقوو « یمسلاب مالا ةريره ىنأ مالسا لبق ابن لزن دقق الإ و « ةعمللا ةروس نم ة.الا هذه هيلع تازنآ ديري هنأك

 مث نم تلق لاق ) هلق : « مهنم نيرخآو أرق املف ةعملا ةروس هيلع تازن » لسم دنع روث نع ىدرواردلا ةاور ىف

 ةياور قو « لجر هل لاقف » لیعاسالا ةياور قو ءهللا لوسراي مه نم اولاق» یمخرسلا ةياور ىف ( هللا لؤشرأي

 سم هللا لوسراي :لجر لاقف » ىذمرتلا دنع رو نع رفعج نب هللا دبع ةياور فو « مث نم ليق د ىدرواردلا

 فو «رذ ىبأ قيرط نم یخسن ىف اذک ( هوعجادب مف ) هوَ ۰ لئاسلا منا ىلع فقآ مو ءانب اوقحلي مل نيذلا ءال

 ثالث هلأس ىتح هباوج هيلع دعي مل ىأ « لئاسلا عقب ىنلا عجاري مل ىأ ٠ باوصلا وهو « همجارپ مف » اهديغ
 ةياور قو ءاثالث وأ ني م لأس ىتح ب ىنلا هعجاري ملف م لاق یدرواردلا ةياور ىف اعرض كلذ عقوو ۰ تام

 هلو . رفعج نب هللا دبع ةياور ىف اذکو « مزجلاب « تام ثالث هلأس یخ » لالب نب ناملس نع بهو نبا

 هلوق . «نالس نفع ىلع هدي » ةريره ىبأ نع هيبأ نع ءالعلا ةياور ىف ( نابلس ىلع هدب قي هلا لوسد عضو )
 نم  لجر وأ -لاجد هلاذل) هلوق . مجنلا ةروس ريسفت یف هركذ مدقت فورعم ممن یه (ايرثلا دنع نامبإلا ناک ول)
 لاجر د هلوف له ارصتقم كش ريغ نم هدعب اهدروأ ینا ةياورلا ليلدب . لالب نب نایلس نم كشلا اذه ( ءالؤ»
 هلاثل د ظفلب نايلس نع بهو نبا ةياور نم ىليعامسالا هجرخآ دقو « كلذک ئاسنلاو لسم دنع یهو « ءالؤه نم

 «يزلا مث یایاو میعن وبأ هب مزج اک یدرراردلا وه روكذملا زیزعلا دبعو ٠ كش ریذب اضيأ « ءالؤه نم لاجر
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 ثيدحلا ناف ىلوأ لوالاو < مزاح ىلأ نبا هنا, ىذابالكلا مزجو ٠ ىدرراردلا نع 22 نع لسم هجرخأ دقو

 ىف ىراخبلا هل جرخأ دق یدرواردااو « مزاح یآ ثيدح نم دين املا نم ءىش ىف رآ مو« ىدرواردلا نع روہشم

 ةعضب دلو هنأو حو نب ماس نب دشذنرا نب مادده دلو نم مهنإ ليف ( سراف ءانبا نم ) هل . اذه ريغ تامباتملا

 تاغبطلا ىف دعاص لاتو . ىرخأ لاوفأ مهبسن ىف ليقو « ةيسورفال سرفلا اومسف اعاحت اسراف ناکم باك الجر رشع

 مث « ةنس ىنا نم رثكأ كلذ ىلع اومادف ثروبمط نمز ىف ةئباصلا نيد ىف اولد مث « حوا نيد لع محلوأ ناک

 ینعا « ثيدحلا اذه ق رط جیرفت ىف « ناهبصأ خم رات د لوآ ىف مع وا بنطا دقو ۰ تشدارز دب ىلع اوسج#

 هقرط شعب قو « ابرثلا دنع معلا ناک ول ١ ظفاب دو دنع هقرط ضءإ ىف عقوو «ايرثلا دنع نيدلا ناک ول و ثيدح

 نأ لم#و € مديغ اموق لدبتسپ اولوتت ناو ) ىلاعت هلوق لوزن دنع ناك كلذ نأ ةر ره ىنأ نع میهن ىبأ دنع

 1 نب ديزي ةباور نم ببسلا نع ادرجم ثيدحلا سم جرخأ دقو : "نیت الا نم لك لوز: دنع ردص كلذ نوکی

 نم ےل وأ هجرتأو « « هولوانتب ىتح سراف ءانبأ نم لاجر پهذل ايلا دنع نيدلا ناک ول » هعفر ةر ره ىنأ نع

 ادا هجرخأو 0 مولف ةقرب د هرخآ ىف دازو هوح ةرب ره ىبأ نع ماشلا لهأن م خيش ىنثدح ىميتلا ناماس قبرط

 هيف دازف هجولا اذه رم یرخآ قیرط نمو« ةدابزلاب یسرافلا ناس نع ناوثع ین آ نع ىمينلا نع رخآ هجو نم

 نم هركذ رهتشأ نم مهم دجو هاف ان ایع 2 هلاق ام عقو : ىطرقلا لاق « ىلع ةالصلا نورثذيو « یس نوعي »

 مج] ليقف ضراف لصأ ىف بسنلا لهأ فلتخاو . مريغ دحأ نم ريثك هيف مهكر اشي مل ام اهب ةيائعلاو راثآلا ظافح

 « ځو نب ماس ني یوال ةيرذ نم ليقو « حون نب ثفاي دلو نم هنا ليقو « مدآ وهو تمويج ىلا میس ىهتي
 نب فسوپ دلو نم مهن] ليقو « ماس نب دشرآ نب مارده داو نم وه ليقو « ماس نب روسای نب سراف ره ليقو

 ميغ دنع اهحجرأ هيلي ینلاو ؛ مدنع لاوفآلا ربشأ لوالاو « هاربا نب قع نب بوقعي

 ۱ ) اوم وأ ةراجت اوأر اذإو ) اپ - ۲ ۱

 ىبأ نعو دمحلا 5 1 ی ماس نع 0 انهدح هللا دبع نب داخ انک دح رع نب "صفح 2 لس ۹

 سانلا راز - 117 والا مم "نحو  رتعملا موي ريع َتاَبَفَأ » لاق lae هللا یفر هللا دبع نب راج نع ”نايفس

 املا اوضقنا اول وأ ةراجن اوأر اذإو )هللا ل نأ « الجر شا "الإ

 : ةيطع نب | لاق . بسح رام اوآر اذاو » هريغل و « رذ یال اذىك ( اوه وأ ةرامت اوأر اذاو باب ( هلوق

 تالا رظأ هيفو « ليق اذك . سكع ريغ نم وپللا بیس یھ تناك ذا مااب اماتها اميلا لقي مو اهلا اوضفنا لاق

 «اهیابلع وأ نوک نأ ريد ىلع واولا ینمع انه « وأ ١ نأ ىعدي نأ نکع نکل ء ريمضلا همم ىب ال وأب ففطعلا

 ببس ىف ةلقالا فالتخا نايب مدقت دقو « هرکذ ىذلا ىنعملل ووللا ريم نود ةراجتلا ريمضب ءىج لوقي نأ هقخ
 نبا وه ریغصتلاب ( نيصح انن دح ) هلق . ىضوجلا وه ( رع نب صفح ىنثدح ) هل . ةعمججا باتک ىف میضاضفنا

 ىف مدقت دقو , رباج نع امهالک ىنمي ( رباج نع نايفس ىبأ نعو دعجلا ىبأ نب ملاس نع ) هلوق . نمحرلا دبع
 همساو نايفس وبأ امأو , ملاس ىلع داتعالاو « رباج انئدح د لاق هدحو ملاس نع نیصح نع ةدئاز قيرط نم ةالصلا



 یه باد ۱ ۹1
 لاس هنرق ذاعم نب دعس بفانم ىف ثيدح هل مدقت دقو « ان ورقم هل جرخآ امنإو , هطرش ىلع سيلف عفان نی ةحلط
 تلبقأ) هلو ٠ هدنع هلام عيمج اذهو « رباج نع ملاص ىبأي نین ورقم ةبرشآلا ىف نيرخآ نيثيدح هل جرخأو « اضيأ
 هلق . دحلا هقو ثيدحلا اذه حرش ةيقب عم ةعمجا بانك ىف اهلع مالكا مدقت ةيناتحتلا نوكسو ةلمهملا رسكب ( ديع
 اع حصأ وهو « ةأرماو الجر رشع ىنثا الا » ةداتق قيرط نم ىربطلا دنع عقو ( الجر رشم انئا الإ سانلا راثف )
 ةين ام اوقب نذلا نأ فاشكلا ىف عقوو ةأنماو نالجر الإ هعم قبب مل» لاق ةداتق نع رمعم نع قازرلا دبع ىود
 ىضم دقو « هيلع تفقو ايف ام لصأ ال نالوألا نالوقلاو ؛ نوعبرأ ليقو رشع انثا ليقو رشع دحأ ليقو سفنأ
 ةمجلا باتک ىف اضيأ اذه ىف لوقلا ءافیتسا

 م ال نم رال نا 5 ۰ نیقفایلا و ۳

 € نوب ذاك - ىلإ - هللا لوسرل كن "دبشن اولاق نوقفادمل كءاج اذإ ر) هلوق يصاب - ١
 ىف تنك » لاق مقرأ نب دیز نع قاحسإ ىبأ نع ليئارسإ انئدح هاجر نب هللا دبءاشزو - ۰

 انمجتر ناو « لوح نم او قدي یتح هللا لوسر دنع نم ىلع اوقفت ال : لوق _ ىبأ "نب هللا دبع تعمسف رقازغ

 « هتد ىلاعدف ۽ لي "یبل هرکذف - معا وأ - یل كلذ ف رک ذف ٠ 'لذألا اهم هو لا "جرا هدنع نم

 «هق دصو هک ها "لوسر ىنب ذكحف « اولاق ام اوف هباصأو "أ نب هلل دبع ىلإ كي فا لوسر لسرأف

 1 :لوَسَو كب ذک نأ ىلإ تدرأ ام : ىع ی لاقف « تيبلا ىف تا طف "4م یبصٍ | مم ىنباصأف

 دق فا تب : لاقف أرفف هلي ىلا "ىلإ ثعبف 6 ”نوقفانملا كءاج اذإ إل ىلاعت هللا لزنأف ؛ كتتعو و

 « ديز اي كفادص
 [ ۱۹۰۸۰ 1٩۰۳ ۰۷ ۱ : ىف هفارطآ - ٩۰۰ ثيدحلا ]

 هللا لوسرا كنا دهشن اولاق نوقفاناا كءاج اذا هلو باب ) . ( می>رلا نمرلا هللا مسب - نيقفانملا ةروس ) هلق
 دانسا هيف لیئارمالو  ىعيدسلا وه ( حل ىبأ نع ) هلوق . « نوبذاك-ا » هلوف ىلا ةيآلا رذ ىأ ريغ قاسو (ةيالا
 ني دز نع) هل . مقرأ نب دز نع ىدزالا دعس ىبأ ند ىدسلا نع هقيرط نم مكاحلاو ىذمرتلا هجرخأ رخآ

 ( ةازغ ىف تنک) هلوق . دز نم هل هعامسب هحيرصآ نع) ىبأ نع ةءراعم نب ريهذ ةياور نم نیباب دعب ىقأيس (مقرآ
 داع مقرأ نب دز نع بسک نب د ةياور ىف عقو ةازغلا هذهو «یع عم » ليئارمم] نع رخآ هجو نم باب دعب داز

 دبع جرخآ و « ةدش'هيف سانلا باصأ رفس ىف » ةروكذملا ريهز ةياور ىف هلوق هدیژیو « كوبن ةورغ انآ یاسنلا

 الف ‹ هيف ىلصب ىتح هنم لحترم مل الزام لزن اذا ناك مب ىناا نأ السم ريبج نب ديعس نع حيمص دانساب ديمح نبا
 «قلطصلا ىب ةورغ اهتأ ىزاغملا لهأ هيلع ىذلاو « ةصقلا ركذف ءىبأ نب هللا دبع لاقف الزم لز' كورت ةوزغ ناك

 قبرط نم مث هقیرط نم « ليلك الا د ىف کاملا هجرخأو ذئاع نبا دنعو ؛ هديؤي ام راج ثيدح ىف ابيرق یّأیسو
 نب هللا دبع تعمسف ) هلوق . اوافق نأ دعب ىبأ نب هللا دبع نم ددص هركذ ىنآلا لوقلا نأ ةورع نع دوس ىبأ



 ۱ هقالوض ر دنع نم ىلع اوقفنت ال لوقي ) هلو ۰ ةءارب ريسفت ىف هريخ مدقت دقو , قافنلا سأر لولس نبا وه ("نآ

 . اذه لاقف حارشلا ضعب طلغو « ةوالتلا هنایسب ىوارلا دصقي لو « "یآ نب هللا دبع مالک وه (هلوح نم اوضفني ىتح

 نم مزلي الو : تلق . . دوعسم نبا نم نايبلا ليبسى لع نوكيف املعقفتملا فحاصملاف سیل و دوعسم نبا ةءارق ىف عمو

 یهشکلاو « رب رک الا اذک ( انعجر نالو ) هلوق ٠ همالک عیمج ةياکحم نآرفلا لری نأ لبق الات نآ نب هللا دبع نوک

 نئل.لاقو د هدمب ىذلا بابلا ىف عقوو « لوقب هم هر دقت فوذع واولا دءبو « لوآ لوالاو  كئمجر ولو و

 كثيدح ىف ىفأيسو « انعجر نئا اضيأ لاقو » باب دعب ديز نع پمک نب د ةياود ىو . هتاف ام دۇ وهو « انعجر

 تاياورلا رئاس قو ؛ كشلاب اذک ( رعمل وأ ىمعل كلذ تركذف ) هلو . كلذ نأ نب هللا دبع لوت ببس ءاج

 ةيودرم نباو یاربطلا دنع عقوو « ديز نع ىدزالا دعس يأ قيرط نه ىذمرتاا دنع اذکو « كش الب ىممل ةينآلا
 نب تباث قيقحلا مقرأ نب ديز معو « جرزخلا هموق ديس وه اما ةقيقح همع سیل و ةدابع نب دعس همعب دارملا نأ

 لثم نأ ةورَع نع دوسألا نأ یزانم ىف عقوو . اضيأ یجرزخ ةحاور نب هللا دبع هما جوز همعو « ةب هل سبق

 هذه نأ « ليلك الا » ىف کاملا مزجو « رع ركذ ىف كشلا ببس باطخلا نب رمعل هركذف مقرأ نب سوأل عقو كلذ

 ةرومشم ةصقلا نأ الإ « « ىفأ نب هقا دبع نع كلذب ربغلا ددعت عنتمالو : تاق . مقرأ نب دید باوصلاو مو ةاورل

 ىفاذكو؛ یع هركذ ىأ ( ےب ىنلل هركذف) هلو . كلذل دمش ام ابیرق سنأ ثيدح نم ىتأيسو « مقرآ نب ديزل

 « ةداثق لسم ىف اذكو < هلي ی لأ هب ترخأف و دز نع ليل ىفأ نبا ةياور ىف عقوو . هله دعإ قلا ةءاورلا

 ‹ كيم ال كلعل : : جي هللا لوسر لاغف و قاذرلا دبع نع ن نسا لسرم ىف نکل « ازاجم رابخإلا قلطأ هناکیف

 ( اولاق ام اوفلغ ) هلوق ۰ ربخأف ود رضح مث همع نال ىلع الوأ كلذب لسار هلال اذه ىلعف « كيلع هبش كلمل
 فآ ةاود ىف عنوو . رم عسمجو < "نآ نب هللا د_ع هب دارلاو « هنگ دمجأف هريهز ةاور ىف

 (یبذکن  هلوق «اثیش كلذ نم لاق ام هللاب فا , اف “یآ نب هللا دبع لا ىنلا ثعبفو ةورع نع دوسألا

 (, ةمل وعفملا ىلع بصتااب هللا لوسرو فيفذختلاب اذهو « نا لور ديز بذك اولاقف» ريهز ةءاور ىف ؛ دید اب

 قاسنلا دنع ديز نع ليل نأ نا اور قو ۰ لقره ةصق  نایفس ی آ ثيدح ىلع مالكا ىف هقیفحم مدنت دقو

 دقو « مهقدصف اهدمب ىلا ةياورلا فو (هقدضو) هلوق . «بذكلاب جب هقا لوسر ديز قآ : نولوقب سانلا لعجلا»

 ديز نع یدزالا دعس ىنأ ةياور قو « ةدش ىسفن ىف عقوأ » ريهز ةياور ىف ( م ىنباصأف ) هلوق ۰ اممیجوت یضم
 ىف ىذمرتلا داز « تمنف لزناا ىلا تمجرف » بعك نب دم ةياود قو « دحآ ىلع عمتي ملام ملا نم "لع عقوف »

 . اولوقي نأ سانلا ىنآر اذإ ةفاخع تيبلا ف تسلج ىت> » لس ىبأ نبا ةياور قو « انيزح ابیثک ت منف » هتياور

 ةباور ىف عقو هنأ ىنايجلا لع وبأ ركذو ‹ رثكالل اک ( كب ذک نآ ىلإ تدرأ ام ىمع یل لاقف ) هلوق . « تبذک
 كلذ لبق ترکذ دقو . ىنا « ةعامجا دنع اک« ىع» باوصلاو : ىتايجلا لاق . رع ىل لاقف : ىناجرجلا نع ىليصالا
 هقيرط نم اسلا دنعو « « داصنالا ىنمالف » بك نب دمحم ةباور ىف ( كتفمو ) هلق . كلذ لامتحا یضتقی ام
 ةياود قو « ىحولاب ىأ « ب هللا لوسر یتآف ١ بعكنب دم ةءاور ىف ( هللا لزنأف ) هلوق ۰ « یوق یمالو د

 هيلا ىحوب تلي هللا لوسر اورصبأ نوريسي مث انيق د ةورع نع دوسالا ىبأ ةباور ىفو « هللا لزلأ ىتح » ريهز
 ذاب كرمف ىناتأ مهلا نم یمآرب تقفخ دق مع هلا لوسر عم ريسأ انآ (نیپف » لاق دعس ىبأةياور قو » تلف



“e ۳6روس ١ پاتک  

 هه

 أرق انحبصأ الف « كلذ لثم رمع ىنقحل مث . رشبأ : لاقف « هل تلقف ىلأف ركب بأ یقحلف 6 یپچدو ىف كحضو

 ىلع اوقفننال نولوقي نيذلا م » هلوق ىلا مدآ داز ( نوقفانملا گاج اذا ) هلو . «نیقفانلا ةروس هب هلا لوسد ٠

 رضتقا ثيح ةرصتخ بعكنب دم ةياور نأ نيب وهو« لذالا ام زعالا نجرخيل - هلوق ىلا - هللا لوسد دنع نم

 نولوقپ نيذلا ۸ تلزنف» هقیرط نم شااسنلا دنع عقو نكس « ةبآلا اوقفنت ال نولوقي نيذلا م : لزتو » هلوق ىلع اهف
 هلق ۰« لذآلا اهنم زع لا نجرخبل ةنيدملا ىلا انمجر نا : غلب ىتح ءاوضفني یتح هقا لوسر دنع نم ىلع اوقفنت ال

 « مالغاب كنذآ تفو : لاقف مالغلا نذأب بها لوسد ذسخأف و نسحلا لسم ىفو ( دیز اي كقدص دق هللا نا )

 نم ثيدحلا فو . باوبأ ةلالث دعب هحرش ىتأسو « محل رنذتسیل وب ىلا مامدف د هتياور ىف ریهژ داز . نيتىم

 قيدصاو مراذعآ لوبقو مجتانادم لع راصتفالاو مهعابنآ رفنب الل تاوفحلاب موقلا ءارک ةذخاؤم كرت دئاوفلا

 زوحي ال ام خیلبت ذاوج هيفو . فيل أتلاو سين ألا نم كلذ ىف امل « كلذ فالح ىلا دشرت نئارقلا تناك ناو مهنامأ
 حجر ةحاصم هيف تناك اذا امأو « قلطملا داسفإلا كلذ دصق تإ الإ ةمومذم ةميم دعي الو « هيف لرتلل

 ۱ الف ةدسفلا ىلع

 ب نونتج هنج مه اودا بسا - ۲
 هنع لا. ىضر مارا ن دو نع "قانا ىنأ نع ”ليئارسإ انثكدح رسابإ ىبأ وب مدا اشم سس ۷

 . اوُضَقني ىتح هلا لوسر دنعنم لع اوقات ال : لوقي لوس نبا "ین نب هللا دبع تعمسف « ىمت عم تک » لاق

 هللا لوس ی ركذف « ىس كلذ تارکذف « لالا اهنم رأل نجري ةئيدللا ىلإ انمي نمل : اضيأ لاقو
 « ىّب ذكو ب نا لوسر مهق دصف « اولاف ام اوذتغ هباحصأو "بأ نب هللا دبع ىلإ كي لا ”لوسر لسرأف « هيلع

 نيذلا مم -هوف ىلإ -نوقن ال ل ءاج اذإ) : "لجو “رع نا لراف « قیب ىف "تداخل ۶ یش م ىنباصأف

 لَ ثا وسر "ىلإ لسداف (لذألا اهم زعألا نجري - هلوق ىلإ - هلا رلوسر دنع نم ىلع اوقفت ال نولوقي
 « كند دق فا نإ : لاق مت "لت اهأرقف

 حی ىبأ نبا نع ءاقرو نع ةبابش یئدح » ديمح نب دبع لاق ( ا نونتجم ةنج مهنام.أ اوذختا هلوق باب) هلق

 ی نا نع رخآ هجو نم ىربطلا هجرخأو < مهسفنأ نونت لاق ( ةنج مبنا اوذختا ) هلوق ىف دهاجم نع

 قوتسم هلبق ىذلا ىف هحرش مدقت دفو « مقرأ نب ديز ثيدح قاس مث « فنصملا هركذ ىذلا ظفللاب يجن

 ی دیز "تموم: لاق ىلع لا بعك نب د "تعم : لاف كسلا نع ةبعش انثدح مدا اشا 3 ۲

 ۱ افجر نيل اضیآ لاقو شا لوسر دنع نم ىلع اوقفنت ال : تی نب نا "دبع لاقامل : لاق هم هلا ىضر مقر

 ولزا ىلإ تفجرف « كلذ لاق ام ىبأ نب هللا دبع فّحو « راصنألا یتمالف ی یبلا هب ”تربخأ « ةنيدملا ىلإ



EV 4٩۰۳ - 4۰۲ ثيدحلا 

 ةيآلا (اوةفنن ال نولوقب نئذلا "م) لزو « كفدص دق هَل "نأ : لاف « هتان هل نا لوسر قاهدف ( تمدف

 ب بلا نع مقرا نب ديز نع ليل بأ نب نمحرلا دبع نع ورع نع شعالا نع ةدئاز ىلأ نبأ لاقو
 (یظرقلا بمک ندم تم#) هلق . « نوبقفيال » هلوق ىلا قاس ( اورفك مث اونمآ مهناب كلذ هلوف باب ) هلوق

 لمتحيو « نيتيا ورلا نيب عج یعناسا لع ىأ ( عقب ىنلا هب تريخأ) هل ٠ ةنس نيعبرأ ذنم : هتياوريف ىذمرتلا داز
 0 ( لب هللا لوسر ىتأف ) هلق . مدقت اک كلذ أ نب هلا دبع ركنأ نأ دعب ةقيقح رخأ اضيأ وه نوكي نأ

 ابلصو هذه هقيرطو «ةدئاز ىبأ نب ایرکز نب ىحي وه (ةدئاز ىبأ نبا لاقو) هلوق ٠ ىحولاب ىأ « ىت ةزمه مضب

 هاور اذک ( مقرأ نب ديز نه ىليل ىنأ نب نحرلا دبع نع ) هيف هلوق ۰ لبق ةدئاف نم هيف ام تنيب دقو « یاسنلا
 نأكف « مقرأ نب ديز نع ةرمح نأ نع لاقف ةرم نر ورع نع ةبعش هاور دقو , هلع ةرم نب ورع نع شعالا

 نیخیش هيف ةرم نب ورمل

 ةداس بشخ ماك م وقل حمس اولوقی "ناو « مهماسجأ كبجعت” ميار اذاو ) صاي

 ۱ (نوکفب ىف" هللا ملن اق « مر ذحأف "ودملا مه « مهماع ةحیص لك نوبسحت
 مرا نب ليز تعج : لاق ”ىاحسا وبأ انثدح ةيواعم نب "ریهز ان دح رلاخ نب وار ع اشو - ۳ ۱

 نم ىلع اوقفنتال : هباحسأل *ىلأ نب هللا دبغ لاقف «ةادش هيف "سائلا ”باصأ رة ىف لَ "یبثا عم انجرخ » لاق
 ىبلا تن. الا اهنم ةرعألا نجر ةنيدملا ىلإ انمجر نل : لاقو . ملوح نم اوضفني ىتح هللا لوسر دبع 3 ے۶

 : قلب ها "لوسر "دیز بک: اولاق . لمف ام هتيم دمجاف 6 زات نا لا دبع ىلإ لصرأف ؛ ةت ربخأف و

 هل یبلا ماعدف « ( نوقفانلا َكءاج اذإ) : ىف قيدصت لجو زع هللا لزل ىتح « ة"دش اول ام ىسفن ىف مكتوف

 « ءىث لمبا ةلاجر اوناك : لاق ( ةدسم"بشخ) لوقو , موم اوولف مل رفتی
 هريغ قأسو , رذ ىبآل اذك ( ةيآلا مفوقل عمست اولوقي ناو « مههاسجأ كبجعت مهتيأد اذاو باب ) هلوق

 مدقآ م هند ليئارس] ةياور وع قحإ ىبأ نع ريهز ةياور نم مقرأ نب ديز ثيدح هيف ركذ « نوكفۇي » ىلا ةيالا

 محل رفنتسیا عقلي ىنلا ماعدف « نوقفانملا كءاج اذإ ف قبدصت لجو زع هللا لزنأ یح : هرخآ ىف لاقو , كلذ ناب

 ( مبماسجأ كبجمن هلوقل ريسفت اذه ( ءىش لمجأ الاجر اوناكلاق ةدنسم بشخ هلوقو ) هلو . مهسرءد اوولف
 زخآ هجو نم میم وأ هجرخأ دقف « اجردم سیل و كثيدلا سفن ىف اذه عقوو 0 مهماسجال ليم ةدنسم بشخو

 ريهز نع رخآ هچو نم ليعامسإلا هجرخأ اذكو ٠ ةدابزلا هذہب هيف یراخبلا خيش دلاخ نب ورد نع

 نيشلا ناکساب قاسكلاو شعالاو ورع واو « نيئمضل « بشخ د روا أرق : ( هييلت )

 خلاب اذک (۱)



 ريمفتلا باتك- ۵ ۱ ۹۸

 ۳ ۳ ۹ ل 2-0 هَ ا ۳۹

 نو مب مهتیأرو مېسوءر او ول لا ؛لوسر کل ؛رفتسب | ولاعت مل ليف اذ|ز ) هوت ییسصساپ - €

 تو نس فیفا أرقيثو . بناب اوم هتسا :اوك "رح ( نوربكتسم مو

 ىم عم "تک » لاو مقرا ی ديز نع قاحسإ ىلأ نع ”ليئارس] نع ىموم ن للا دی اشو - 6

 رةنيدملا ىلإ انمجر نالو ¢ اوضفنب يح فا لور دنع نم یل اوقفنن ال : لوقي لولس نب "يأ ن للا دبع تعم

 تسلف ۰ لعق ی ىنيصي ل" یبامأت هل ىنلا ىنب ذكو ء اولاق ام اوفلحن هبامصأو بأ نب هللا دبع ىلإ

 نوقفانلا كءاج اذإ را : ىلاعت هللا لّزنأف ؟ ك:ةمو كك ىنلا كب ذك “نأ ىلإ تدرأ ام: ىلع لاقو « یتیب ىف

 < كفادص دف هللا نإ : لاقو اهأرقف لی یا ىلإ لسرأو « ( لا "لوس "نا شن اولاق

 اذك ( نوريكتسم  هلوق ىلا  مهسوءر اوول هقا لوسر کل رفذتسی اولاعت مهل ليف اذاو هلوت باب ) هلوق
 : عاق ىنلا 4 لاقف « رذتعي لمجل ىبأ نب هقا دبع ءاجو » ريبج نب ديعس لمترم ین ابك ذی الا هریغ قاسو رذ ین ال

 یهو اوول ىنمي (تیول نم فیفختااب أرقيو ؛ لب ینلاب اوءرهتسا اوکرح) هلوق . « تات هسأر ىولي لم بت
 شکل عقوو . هنايب ىنعم اک رخآ هجو نم مقرأ نب ديز ثيدح ركذ مث . ليقثتلاب نوفابلا أرقو « عفان ةءارق
 `  قایسلا ىف سيل هنأب ليعامسإلا هبقعت دقو . « مهقدصو » هلوق الإ امان رذ وأ هقاسو « هئانثأ نه ارصتخم ةاورلا

 لس ىف عقوو « ثيدحلا لصا ىلا ةراشالا ىف هتداع ىلع ىرج هنأ باو جاو « هب مجرتام صوصخ هدروأ ىذلا
 اذكحو « تازئف ۰ هسأر ىولي لمجف « كل یفذتساف ملا هلا لوسر تينأ ول ىبأ نب هللا دبعل موق لاقف » نسحلا

 "ىلإ نب هللا دبع یف تازن اهنآ ةمركع قيرط نو « دهاجم قيرط نمو ؛ ةداتق قيرط نم ديمح نب دف جرخأ

 « مبل هللا رفنی نأ“ مهل رفذتسن مل مأ مهل ترس مهيلع ناوس ر) هلوق تسیساپ - ۵

 © نینمانلا موقلا یدبال هللا نا

 ىف انك د لاق امبنع فا ىغر هلا دبع نب راج تمم : ورم لاق "نایفس ان دح "ىلع اشو < 0

 : ةئراصنألا لاقف « راصنالا "نم الجر نيرجابملا نم "لجر مّسكف - شيج ىف ةرم نايفس لاق - ةازغ
 ۱ 1 هه و

 : اولاق ؟ ةياهاج ىرعد لابام : لاقن لب لا لوسر كاذ عمسف . نیرجابلل اي : یرجاپلالاقو « راصنال

 نب هللا ةدبع كاذب عمسف . هم اهنإف اهوعد : لاقف ءراصنألا نم الجر نس رجالا نم لجر مکه لا لودر اي

 : لاقف هر مافي بلا خابف . لذا اممم رعألا نر ةنيدملا ىلإ انشر نل هللاو امأ ؟ اهولتف : كاقف ی

 هب امسا عقب ادم "نأ "ساب ثدحتيال ۶5 : للي یبلا لاقف « انما اذه قنع 'برضأ ىنعَد هللا لوسراب



 ثيدحلا ٩۰۵( ۱ 5

 هیظنف : ؛نایفس لاق . « دعب او ثك یرجابلا نا مث ؛ ةنيدملا اومدق نوح نی رجاهلا نم ثك | راصنألا تناكو

 ۰.۰. یبلا مم انک اراج تمس » ور مك لاق «ور نم

 قيرط نم ىرإطلا جرخأو . ةبآلا هريغ قاسو « رذ ىبال اذك(ةبآلا مه ترفغتسأ مهلع ءاوس هلوف باب) هلوق

 نيعبمس مر فذتست نا « محل رفذتست ال وأ ممل ر فغتسا : ةبوتلا ىف ىلا دعب لا هذه تلذنأ» لاق سابع نبا نع وعلا
 عقوو «هرکذف لاق ورمع نم هتظفط نايفس لات, بالا رخآ ىف عفو ( ورع لاق ) ِهْلوق ۰ « مه هللا رفذي نلف ةرم

 نبا ىمو ( شيج ىف ةرم نايفس لاق « ةازغ ىف انک ) هلوق . « ورمع نم هانظفح » باب دعب ةيئالا ىديجلا ةياور

 نأ نور : لاق نايفس نع رمع ىبأ نبا قيرط نم ليءامسالا دنع عقو اذكو , قلطصملا ىب ةوزغ ةورذلا هذه قععإ
 هریدفت یتا عسكلا ( لجر عسكف ) لوق . هركذأس ىذلا ةورع لس م ىف اذكو , قلطصملا ىب ةازغ ةازفلا هذه
 نب ورع نع رخآ هجو نم یراعلا دسنع عقوو ٠ لجرلاب وأ ديلا, ردلا برض هنأ هيف رورشز" و باب دعب

 لجرلاو « دی دش نیلا لها داء كلذو ۾ هلجرب رام لا نم الجر عسک نب جالا نم الجر نآ د واج نع رائد

 لجرلاو « هسرف هل دوقي باطخلا ن رمع حم ناکو ؛ ىراغغلا لییفم نبالاةيو - سيق نب هاجرج وه یرجاپلا

 نأ السيم ةداة نع روعم نع قازرلا دبع ةلاود فر راصا الا فاح ىنهجلا ةربو نب نانس وه یراسن الا

 . هخوبش نع ىزاغملا ىف قع نبا امهامسو « راذغ نم ناک یرجابلا نأو ؛ ةنيبج نم محل افیلح ناك یراصنالا

 لوسد نأ هاربخأ اینا تباث نب ورمعو ريبزلا نب ةورع نع ىرهزلا نع ليقع قيرط ن» متاح فأ نبا جرخأو
 نيبو للشملا افق نيب تناك ىتلا ةيغاطلا ةانم ملل هللا لوسد ابف مده ىلا یهو عيسيرملا ةوزغ ازغ إب هلا
 : نأ ىلا اوءادتف , راصنألا رشعماي : راصفال' فيلح لاقف ؛ یراصن لا ىلع ىرجاوملا لعتساف نالجر لئتفاف رحبلا

 « عفنت الو رضا ال ترصف « عفدتو یجرت تنک : اولاقف ىبأ نب هللا دبع ىلا قفانم لك أف كناف ٠ مهيب نجح
 هذه تقفتاو . دیج لس وهو . اهلوطإ ةصقلا ركذف « لذالا اهم زعالا نجرخيل ةئيدملا ىلا انعجر نل لاقف

 نيرجاوملا نم نامالغ لتتفا د ملم دنع راج نع ريبزلا ىبأ ثيدح ىف عقوو . دحاو یرجایاا نأ ىلع قرطلا

 هلل هللا لور جرظن « راصناللاب : یراعنالا یدانو < ن رجاپلل ای : یرچارلا یدانف « راصت الا نم مالغو

 « ساب ال : لاقف , رخالا امهدحآ مسکف التتنا نیمالغ نإ « ال : اولاق « ةياهاجلا ىوعدأ ؟ اذهام : لاقف

 نایب « نيرجابملا نم » لوق نأب ةياورلا هذه ليوأت نكي و . ثيدحلا , امولظم وأ امل اظ ءاغأ لجرلا نرصتیل و

 ؛ لرالا نم مالغ ظفل فذخ < راصنالا نم مالغر نيرجاوملا نم مالغ نامالغ لتتقا ريدقتلاو « نيمالغلا دح ال
 زاوج « سب الو هلوق نم دام. و ء تاداورلا قااوف < هدرفأف ۰ ىرجاوملا لاقا » رولا ةمدو ىف هلوق هدي وب و

 ةليبقلا نم نوكي نم ةرمعذ نم ةاهاج لا ىف هيلع اوناک ام ىلع ال ؛ نیبلا لیصفتلاو روكذملا دصقلاب روكذملا لوقلا

 . ملاظملا باك نم « كاخآ نعأ باب » ىف قوتسم ءامولظم وأ الاظ كاعأ رصنا ه هل وق حرش مدقت دقو ءاناطم

 اهوعد ) هلق ۰ نيرجامللاو رغالا لوق اذکو ۰ ىنوثيغأ ىأ ةلانتسالل یهو مالا حتفب ( داصنال اب ) هلوق

 نم ةائثملا رسکو نوذلا نوکسو ميلا مضإ ةنقنمو . ةعسكلا دارملا لاق نم دعبأو . ةيلداجلا ةوعد ىأ ( ةنئنم امف

 یا ةادالا فذح مامفتسا وه ؟ ( اهولعف ) لوق . تایاورلا ضعب ىف تبا اذکو « ةثيبخ ةحسق ةملك اهنأ ىأ نتنلا

 ىرابلا حف ۰ ۸ ج۸۲ - م
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 مهنم لجر لاقف » ةداتق لسرم ىفو . ایل هب داديتسالا اردارأف هيف نحن ايف مانكرش یا « ةرثالا ىأ ؟ اهراهفأ
 دقأ ىبأ نب هقا دبع لاقف : حج نیا دنعو « كلك أي كيلك نم : لئاقلا لاق اک الا مواثمو انلثم ام : قافنلا ميظع
 . كلك أي كبلك نمس : لئاقلا لاق ام الإ هذه شی رق ببي الجو انلثمام هللاو . اندالب ی ان ورثاکو انورفان ؟ اهوامف
 « هقنع برضي نأ اذاعم ىم : ربع لاقف » ةداتق لسرم ىف ( هقنع برضأ ىنعد هللا لوسراپ : لاقف ربع ماقف ) هلوق
 زوحيو « هعابتأ ىأ ( هبامصأ لتقي ادم نأ سانلا ثدحتي ال هعد) هلو . هموق نم نكي مل اذاعم نال كلذ لاق اماو

 « سانلا ثدحتيال هللاو ال لاقل ةداتق لسرم قو . سالا باوج ىلع رسكلاو فانشتسالا ی عفرلا هثدحتي» ىف ٠
 ناك ام ةعاس ىف حارف « ليحرلاب نذأ نکو ال : لاقف « هلتةيلف شقو نب رشب نب ذاءم هب نم لاقف» قم[ نا داز
 غلبو لاق ۰« لذألا وهو زا هللا لوسراي تنأف : لاقف هريخأف كلذ نع هلأسف ريضح نب ديسأ هيقلف ٠ اهيف لحري
 ناف « هنع كغلب اف ىبأ لتق ديرت كنأ یغلب : لاقف عقلي ینلا ی هيبأ مآ نم ناکام ىبأ نب هللا دبع نب هللا دبع
 ناک ثدحلا ثدحأ اذا كلذ دعب ناكف لاق . هتيم نسحت و هب قفرت لب لاقف ,هسأر كيلا لح ااف هب یترف العاف تنك ۱

 . سا » یربطلا دنع ةمرکع لسرم ىف عقوو ؟ « یرت فيك : رہا. ىنلا لانف « هيلع نوركتي .نذلا مث هموق
 . « كابأ لتقت ال لاق « هلتقآ یتح ینرذف ؛ هلوسرو هللا ىذؤي یدل و نإ : مب ىنال لاق ىبأ نب هللا دبع نب هللا دبع
 نال كوبنب تناك اهن] لاق نم مو حضویو « ةصقلا مدقت ديؤي ام اذه ( دعب اورثک نیرجاہملا نإ مث ) هلوق

 ی لک | ذئنيح اوناكمف كوبن ةوزغ ىف حتفلا ةلاسم مهلا تفاضفا دقو « ادج !ريثكاوناك ذثنیح نيرجابملا
 لعا هللاو . راصت الا

 وقرب : اوضفني ( اوست ىتح هللا لوسر ددغ نم ىلع اوقفت ال نولوذي بلا م ) هلوف یساپ - ٦

 ( نوبت ال نيقفانلا نکس و ضرألاو تاوامسلا ”ئئازخت رو ) صاي

 لاق ةبقع نب ىموم نع ًةبقع نب هاربا "نم ليعامسإ ىنثدح لاق هللا دبع زب لیعاسا شرم - 465
 0 0 ۳ ع م6 ° ۳ | ٤

 نب دیز لإ بتكسف « رب بیصأ نم ىلع تازرع » لوقي كلام نب سا مع هنأ لضفلا نب هللا دبع یئادح
 كشو . راصنألا ءانبالر راصنالل رفغا مهنا : لوفی هب هللا لوسر عمس هنأ "کذب - یت زح دش هغلبو - مرا ۶ ۶ ی ۲ 1 ۰ زر مو ۳
 ۶ 2 1 ۶ هی
 ,له , هلل للا لو ”لوقي ىذلا وه : لاقف هدنع ناك نم صعب i لاف 6 راصنألا ءانبأ ءانبأ ىف لضفلا نا

 « هنذاب ه للا قوا ىذلا

 رذ وبآ دازو محل اذك ( اوضفنپ ىح هللا لوسر دنع نم ىلع اوقفتت ال نولوقي نيذلا مم لوق باب ) هلوق
 . اوةرفتي ىتح ( اوضفني ینح هلوق ىفةديبع وبأ لاق ءرذ ىبال اذه طقس ( اوقرفتي اوضفني ) هلوق ٠ «ةبألا »

 لاقف « ةدش هيف سانلا باصأ ىفس ىف انجرخ , هلوق وهو كلذ نأ نب هللا دبع لوق بیس ريهز ةياود ىف عقود
 نجرخيل د هلوةو « مهنباصأ ىنلا ةدشاا هببس ناك «اوقفتال , هلوق نأ رهظي ىذلاف « ةنآلا اوقفت ال فآ نب هللا دپه
 كديب برضت نأ عسكلا ) هلق . رباج ثيدح ىف مدقت اک یراصنالاو ىرجابملا ةصاخم هیس « لذالا ام زعالا

 لبقركذي نأ اذه قحو « هدحو ینپمشکلا نع رذ ىبأل اذک (ءرسب هتيمر اذا اضيأ نرکیو ؛ كلجرب وأ یش لع ۱
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 كديب برضت نأ عسکلا : نيتلا نبا لاق « رباج تبدح ىف عقو اع] عسكسلا نأل هيلي ىذلا باپلا ىف وأ « بابل

 . رخؤملا لع فی اب برضلا ليقو . كمدقب ناسن] زج برضت نأ : یطرفلا لاتو « كلجرب وأ ءىش ربد ىلع
 ماكنت اذا اذکو « همدق رپظب هربد برض لجرلا ممکو « فيسلاب مراپدآ برض موقلا عسک : عاطقلا نبا لاقو
 : سيوأ ىبأ نبا وه ¡ هللا دبع نب ليعامس] انثدح ) هلوق : « ىرهزالا بيذهت » ىف هوحنو « هءاس اع همالك راف

 ىلدم ريغص ىعبات ۲ یگناما باطلا ديع نب ثراحلا نب ةع ر نإ سايعلا نبا ىأ (لضفلا نب هللا ديع یثدح) هلوق

 ىلع تنزح ) 43 ٠ هنع ىوارلا ةبقع نب یسوم نارفأ نم وهو ‹ ثيدحلا اذهالإ سفأ نع ىراخباا ىف هل ام ةقث

 نم » ةبقع نب ىسوم نع حيلف نب دمت قيرام نم ليعامسالا داز « نزلا نم ىازلا رسكب وه ( ةرحلاب بيصأ نم

 ام مهغلب ا ةيواعم نب ديزي ةعيب اوءلخ ةنيدملا لهأ نأ ايو « نيتسو ثالث ةئس ىف ةرحلا ةمقو تناكو « ىوق -

 عيط» نإ هللا ديع le نو رجابملا سو صاع نآ نب ةلظدح نب هقا ديع مولع داصنالا ساف (۱)داسفلا نم هدمعتي

 نبا اولتقو ةئيدملا اوحابت-او مهمزوف نيثك شيج ىف ىرملا ةبقع نب مل ةبوامم نب ديزي مهلا لسرأو « ىودعلا

 « راصن الا نم بیصآ نم ىلع نزخ كلذ هغابف ةرصيلاب ذتموب سزا ناکو ءادج ريثك ءىش راصت الا نم لتف و ةلظدح

 نزا دتشپ ال هللا ةرفغم ىلا ريصي ینلا نأ كلذ لص و « هياسي ةفوكل اب ذثموب ناكو مقرأ نب دیز هيلا بتکف

 نع سنأ نب رضنلا 0 راصنالا ءانبا ءانبأ ىف لضفلا نبا كشو) هلق . مف سفال ةيزعت كلذ ناكف « هيلع

 ةداتق قيرط ن٠ لسم هجرخأ « راصنألا ءانبأ ءانبأو راصنالا ءانبالو راصتالا رفغا مهلا  اعوفرم مقرأ نب ديذ
 كلام نب. سنأ ىلا بتكهنأ مقرأ ن زب دز نع ینا نب رضنلا نع ديز نب ىلع ةباور نم ىذمرتللو . كش ريغ نم هنع ۱

 لوةب طب لوسر تە ىنأ هللا نم یرشبب كرشبأ ین : هيلا بتكف .ةرحلا موي «عینبو لمآ نم بيصأ نميف هزي
 1 لئاسلا !ذه (هدنع ناک نه ضع: اسنأ لأس ل E ىرارذلو راصت الا ىراارذلو راصن الا رفغا موللا 1

 نبا معزو < یر اک مقرأ نب ديز نع بايلآ ثادح ىور هناف سأ نب رضنلا نوكي نأ لمتحو » همسأ فرعأ

 لاق « باوصلا وه لوآلاو « لعافلا هنأ ىلع عفرلاب سنأو بصنل اب ضعب سنأ لأسف : ىباقلا دنع عقو هنأ نيتلا

 زوجو ةمجءلا لاذلاو ةزمحلا مضب وهز  هعمسا ىأ (هنذأب هل هللا فرار هلو . سنأ لوئسلا نا باوصلا : یسافلا

 نسحلا لسم ىف نأ راج ثیدح ىلع مالكلا ىف مدقت دقو . ةقدص ىفوأ یعلاو « هب معأ ام مف هقدصر بظأ 1 ابحنف

 « تعم ایا ترکذ ام قیدصتب ةنماض هذآ لعج هنأك ۾ مالغای كنذاب هللا قو : لاقف هنذاب لأ هلي ی ینلا نا د

 ثيدحلا اذه رخآ ىف ىلعامسالا 9 عقو : ( ليكم ) . اهنامضب ةيفاو اهنأك تراص هقبدصتب نآرقلا لز" ايلف

 لِي ینلاو لوقب نيقفانملا نم الجر مقرأ نب ديز عمس باهش نبا لاق » ةبقع نب ىموم نع حيلف نب دمت ةياور نم
 كلذ عفرو . راها نم رش تفالو « قدص هللاو دق : ديز لاقف « ريما نم رش نحنا اقداص اذه ناك نا : بطخم

 هذه ىف هقا لرتآ ام ناکف . ةيآلا 6 اولق ام هتاب نوفلحي  هلوسر ىلع هللا لزيأف « لئاقلا هدحخ  ینلا ىلا

 لوز نه عنام الو ‹ هطرش ريغ ىلع هنوكل هفذح یداخیلا لاک ديج لسم اذهو . یتا ديزل اه ةيآلا

 ديز قيدصت ىف نيتصقلا ىف نيتيألا

 . ىلع ةحاز را لجالو ةضرغم تناك تاياعدلا هذهو 3 ريبزلا ني هللا دیه ةيعاد میم نب هللا دبع مهب نرقا ةاعدلا نم كلذ مهغلب (۱)

 از كلذ نە فك لاب مثودصنو « نيا لب ىلع نيدباعلا نيزو بلاط یا ل ىلع نب, دمو رم نب هللا دبع كاذب مهحراص اک « كللل

 هننسو مالسالا ب بادال فلاخم كلذ نأ موربخأو ؛ بقاوعلا ءوس نم هيلع بكري
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 هلوسرو ”ةرلا شو « لذألا اهنم زعألا نجرخيلا ةقيدملا ىلإ انئَّجر نأ نولوقي ) س - ۷

 هللا دبع نب راج تمم : لاق ردانيد نب ورع نم مانظنح لاق نایفس ادندح ةئديجلا اشو ل ۷

 : *یراصنالا لاف ءراصنألا < نم الحر نيرجاولل نم ي ۵ طا یف انک » لوفي امهنع هللا ىضر

 نم لجر مسك اولافف ؟اذهام : لاق < هلي وسر لا امف ٠ نرجاپمل اي : یرجابلا لاقو «راصناللاب
 : مثلَ "ىبلا لاقت ۰ ا اي : ةئرجابملا لاقو راصنالل اي : “ىراصنألا لاق « راصنألا نم الجر نيرجاولل

 : لاقف « "دعب نورجاوملا رثك مث مک | هالي ئىدا نا ۳ نخ راصنالا ا راج ٠ ةن اهناف اهوعد

 باطلا ن و مع لاقف 3 لدالا امم مالا ن نج ۳

 "نأ سانا 7 تدع ال عد : ب یدل لۆ 4 نع 5 نا e يمد : هنع هلا یر

 « احسا لب دع
 ةبالا هريغ قاسو « رذ ىنال اذك ( ةيآلا لذالا اهنم رعالا نجرخيل ةنيدأأ ىلا انعجر نثل نولوقي باب ) هلو

 ىف عقو ام ىلا ةمجرتلاب راشأ هلمل و ؛ بايب لبق هحرش مدت دقو« یضالا راج ثب دح هيف رکذ . ( نول ەي ( ىلا

 هرخآ ف لاق بايلا ك ثر لح دامس ا نامفس نآ نع رع ىبأ نبا نع هج رخآ 1 یذهرفلا ناو روكذملا ث ثيدحلا رخآ

 تنأ كنإ لوقت ىح ةنيدلا ىلا ىنأ باقثي ال او : دو[ نب هللا دبع نب هللا دبع هنبا هل لاقف : ورمع ريغ لاقو »

 اضيأ اهركذو « هخويش نع یزاذاا یف قاع نبا اج رخآ ةدايزلا هذهو « لعفف« ريرعلا ب هللا وسدد لیلذلا

 ةمركع قیرط نم ىرطلا

 : هک دوت لاب نم نو هللا دبع نع ةمقع لاقو . حرا نمحرلا هللا ےب . ناف ةروس ( ) ٩6
 نإ ٠ رانلا لهأ ةدجلا لمآ نغ نیاغتلا : دهام لاقو . هللا نم اهم ف ر عو اهب ىضر ةبيصم هتباصأ اذإ یذلا وه

 رهشآ ةيالث نمدما دعب نضحي مل فاللاو شیما نع ندمق یاللاف . ضیح ال مأ , ضيمنأ اوملعت م نآ : مرا

 اودرفآ و نءاغتلا لع اورصتقا لب «قالطاو » هريغ ركذي لو « رذ ىبآل اذک ( قالطلاو نياغنلا ةدو- ) هلو

 ىأ ( ا هبلق دج هاب نموب نم و : هللا دبع نع ةمقلع لاقو ) هلوق . مد ام ةيسانل قیلالا وهو « ةمجرتب قالطلا

 ةمقلع نع نأيبظ ى أ! نم شعالا نع ةئي.م نبا نع قازرلا دبع هلص و قرامتلا اذهو . ركشي و رصيف مستقلا ىلا ید

 نع ىروثلا نع دعس نب رع نع ديمح نب درع و یروثلا نع ىنايرفلا هجرخأ اذکو ٠ دومسم نا ركذي مل نکل 4م

 هدنع اندهش : لاق ةمقلع نع » لاةف رخآ هج و نم ىناقربلا هج رخآ معن « شععالا نع قیرط نم یربطلا و شالا

  بیصت تابیصلا یه : لاق م هبلق دم هللاب نمؤي نمو ) ةب ةيآلا هذه لع ىتأف  فحاصلا ضرع هلا درع دنع ىنعي -

 ید یعلا : لاق سايع نبا نع ةحلط ىنأ نب لع قيرط نم ىرالا دنعو « . ىضريو لسیف هللا دنع نم :أ ليف لجرلا

 لهأ ةنجلا لهأ نيغ نباغتلا : دهاجم لاقو) هلوق . هبيصيل نكي مل ءاطخأ امو ىهئطخيل نكي مل ةياصأ ام نأ می نيقيلل هبلق
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 ةمجعملا حتفب نيغو ٠ دهاج قیرط نم دیم نب دیعو یاب رفلا هلصو دقو « هدحو ىوجلا نع رذ فا اذک ( را

 ةنجلا لهأ نوکل ىأ « رانلا لهأ ةنجلا لها نيغ موي نباغتلا موب : ةدانق نع ةبعش قیرط نم ىربطللو « ةدحوملاو
 رخآلا امهدحأ نيذي نيعيابملاب اوجیشف « اورسفن مالسالا نم اوماتما رانلا لهأو اوع رف ةنجلاب مالسإلا ىلع اوعياب
 الإ ةنجلا دعا لخد ال » هصقر ةرره ىبأ نع جرعألا قيرط نرم قاقرلا ف أيس ام كلذ ديؤيو « هعيب ىف
 نوكيا نسحأ ول ةن+لا نم هدءقم ىرأ الإ رانلا دحأ لخدي الو , اركش دادزبا ءاسآ ول راشلا نم هدعقم ىرأ

 « ةرسح هيلع

 اهرمأ ءاز : ( اهسآ لابو ) هام لاقو . قالطلا ةروس (9 )

 لاق باپش_ نبا نع ليقع ىنثدح لاق ثيللا انثدح_ريكس س ىف اشو - :۰.۸ * ساب -۱

 1 لوسرا "رم رک ذف « ضئاح یهو هتأرما قاط هنأ هربخآ امهمع هللا يفر ع ی لا درع نا » لاس را

 نأهل ادب ناف «رهطتق ضیح م « رهط یتح ایکس مث ءاهعجاريلا : لاق مث إب للا 'لوسر هيف طی « هلي

 « لا ساک ةدملا كيف « اسم" نأ لبق  رهاط الف اتاط
 [ ۷۱۹۰ ۰ ۵۲۲۴ ¢ ۵۳۳۲ ۵۳۵ ۵۲۸ > ¥06 ۵۲۵۲۵۲ : ىف هنارطآ ب 4٩.۸ ثيدحلا ]

 « مطاذک ( اهمآ ءازج اهمآ لاب و : دهاجب لاقو ) هلوق ۰ رذ یی ال طقسو , محل اذک ( قالطلا ةروس ) هلق
 یاللاف« ضيع ال مآ ضیحآ اولعت مل نأ : بت را نا) هلوق . هقيرط نم اضيأ ديمح نب دبع هلصو ؛ اضيأ رذ یال طقسو

 ‹ نافتلا ىف دهاج لوة بقع هدحو ىوجلا نع رذ ىال اذك( رهشآ ةثالث نم دعف دعإ نضح مل اللا و ض حلا نع ندمق

 . « غلبت /یلاو تربك ىلا » دهاج نع ىرخأ قيرط نم رذنملا نبالو « دهاجم قيرط نم هظفلب ىبايرفلا هلصو دقو
 هللا ءاش نإ قالطلا باّتكىف فوتسم هحرش ىتأيسو « هل ةأرمأ قلط هنا » یمشکلا ةياور ىف ( هنأ رما قاط هنا ) هلۆق
 ىلاعت

 ارش هرمآ نم هل لحج هل قع نمو « نلمح نمضي نأ نبلجا لامحألا تالوأو ل بیصاپ - ۲

 عیمجلا اذك ( ارسي هرمآ نم هل لم هللا قي نمو « نولمح نمضي نأ نباجأ لاحالا تالوأو ) هلو
 لك تاذ اهدحاو : لامحألا تالوأو

 نا ىلإ لجر ءاج » لاق َةَلَم وأ ىنربخأ لاق "يع نع "نابیش اد"دح صفح نب دعس اشو - ۶

 رخآآ : سابع نبا لاقف « ةليل 0 رأب ابجوز دعب تدلو قاما ىف ینتفآ : لاقف هدنع سلاج ةريره وبأو سابع

 ابأ ىمي « ىخأ نبا مم انآ : ةريره وبأ لاق € نهاذت نمي نأ نهملَجأ لاحألا تالوأو إل انآ تلق « نیلجالا

 ( يح یهو ةيلسألا ةي جوز لتق : تااقف < افي هَل أ ىلإ ا رک الغ“ سابع یا لسرأف « لس

 «اهملطَح نيف لبانسلا وبا ناكو « هبي هللا لوسر اک ناف تبطق « دليل نيعبرأب هوم دعب تمضوف

 [ ٩۳۱۸ : ىف هفرط - ٩۰٩ ثيدحلا ]



٩ “fريسفتلا باتک -  

 ةقلح یف ثنك » لاق دم نع بوبأ نع ديز نب اح انثدح نامنلاوبأو برح نب ناماس لاقو - ۰

 ثراحلا تاب عيب ثيدحم تن دخل « نیلج ألا رخآآ رك ذف « هنومظدب هباحصأ ناكو 'ىليل ىلأ "نب نمحرلا دمع اف

 دبع ىلع :.يذك نا ءىرجل اذإ ی : تلقف هل تنطفف دمت لاق « هباحسأ ضب ىل ضف لاق ةبتع نب هللا رع نع

 رمماع نب كام ةيطع بأ تيقاف « كاذ *لقي ل هع "نك : لاقو ایختلف . ةفوكلا ةيحان ىف وهو هبتع نب هللا

 « هللا دبع دنع انك : لاقف ؟ ایش اف هللا دبع نع توس "له "تلف ء ةع ثیدح یثدع بهذف هاف

 ىلوأطلا دعب 'ىرصقلا هام ةروس تكزنآ ؟ ةّصخرلا اسيبلع نولمجت الو ظيلغتلا اهماع نولعجنأ : لاقف

 « € "نبل نمضي 'نأ نيلج أ لاحألا تالوأو )
 . همسا ىلع فقأ ۸ ( شابع نبا ىلا لجر ءاج ) هلوق . ةديبع ىبأ لوق وه ( لمح تاذ اهدحاو تالوأء ) هلو

 نأ ىلا صبرت: مضت لو تضم ناف ‹ كلذ لبق تعضو ولو ارشعو رپشآ ةمبرا نصب رتي ىأ ( نيلجألا رخآ ) هلو
 دنع عقوو اضيأ نونع نع لقنو « ىلءأ ىبأ نب نمحرلا ديع نب دم اذ_ه سابع نأ لوب لاق دقو . عضت

 رخآ ىلا ءال : لاق ؟ جوزتت نأ حلصيأ ةليل نب رشعب امجوز ذافو دعإ تعضو ةأرما ف سابع ن ال ليق : لیعاعالا

 . قالطلا ىف كاذ امتإ لاق 4 نرلح نعضي نأ نباجأ لاحالا تالوأو ۱ هللا لاق تلقف : ةبلس و أ لاق . نیلج لا

 ىربطلا جرخأ دقو « یلجالا ىلع ىنخألا راثب] ىف هتداع ىلع ىراخبلا نکا « ةمجرتلا دوصقل حضوأ قايسلا اذهو

 ( نیل نمضي نأ نیلجا لاحالا تالواو ل للي ینلا لاق » هنأ بعكن ب ىنأ ىلا ةددعتم قرطب متاح ىبأ نیاو
 ءىش ولخ ال ناكناو عوفرملا اذهو « امن ىفوتملا وأ ائالث ةقلطدل یه : لاق ؟ ابجوز ابثع قواملا وأ انالث ةقلطملا

 :ةريرهوبأ لاق) هلوق . ةروكذملا ةميبس ةصق هدضعب و « الصأ هل نأب رمد هقرط ةرثك نكل لاقم نع هديئاسأ نم

 قلت ةملس ابأ نأ هرهاظ قايسلا اذه ( ابیرک لسرأف ) هلوق ٠ لاق اف هقفاو ىأ ( ةلس ابأ ىنعي « ىخأ نبا عم انآ

 ىف « فارطالا » ىف هركذ دومسم ابأ نأ عما یف یدیحا رکذو . ظوفحا وهو < ةءلس مآ نع بيرك نع كلذ

 ابي رك همالغ سابع نبا لسرأف » یراخبلا نم ائدنع ىذلا نگل , رظن هيفو : ىدي+لا لاق « ةشئاع نع ةملس ینآ ةمجرت

 عضوملا اذه ف ىراخبلا ف تاياورلا عيمج نم هيلع تفقوو انل عقو یذلاو ٠ لاق اذک . امسأ اهل ركذي مل« الأسف

 هقاس دقو « ريثكىنأ نب ىحي نع رخآ هجو نم ليعامسالا دنع اذكو « ةلس مآ ىلا ابي ركهمالغ سابع نا لسرأف د
 ىبأ دنع اعمتجا سارع ناو نمحرلا دبع نب ةملس ابأ نا د راسي نب نابلس قرط نم هجرخأف رخآ هجو نم لسم

 دق : ةياسوبأ لاقف « نيلجالا رخآ اهتدع : سابع نبا لاقف , ىلايلب امج وز ةافو دعب سمات ةأرملا ناركذي امهو ةر ره

 نع اهلأسي ةلس مأ ىلا سابع نا ىلوم ايبركاوثمبف « ىخأ نبا عم انآ : ةر ره وبأ لاقف « ناعزانتي المل « تلح

 « تام هنأ ةياورلا هذه ريغ قو ءانه اذك ( ةعيبس جوز لنق تلاقف ) هلوق . ةلس ال ةفورعم ةصقلا هذبف « كلذ

 يأ لوق بيوصت یضتقا هنکل « معن وأ الب باوجلا نع ةعيبس ةصق قایسب ةلس مآ تنفتساو ۰ دوبمثملا وهو
 وب و برح نب نابلس لاتو ) هلوق . ىلاعت هللا ءاش نإ ددعلا باتک ىف ةعيبس ةصق حرش ىلع مالكلا یایسو « ةا
 ۲ قيلعتلا يف هريغو ىدبجلا هركذ نکل « ىراخإلا خویش _نمامالك مراعي فورعلا يلضفماا نب دم وهو (نامعنلا



 ۹9۵ ۰۹-۱۰ ثيدحلا

 نب ىلع نع « ريبكللا مجعلا د ىف ىناربطلا هلصو دقو « خسنلا عيمج ىف انه هتوبث عم « فارطالا د ىف یزلا هلفغأو

 (دم نع) هلق . برح نب ناميلس نع نايف نب بوةعي قب رط نم قبولا لص وو : هظفلب نامعنلا ىبأ نم زيزعلا دغ
 ةرقبلا سفت ىف مدقت (هن ومظعي ةبادصأ ناكر « ىليل ىبأ نب نمحرلا دبع امف ةقلح ىف تنک) هلو . نيريس نبأ وه

 هلوق ۰ « راصن الا نم مظع هيف راصنالا نم ساب ىلا تسلج » ظفلب نیریس نبا نع نوع نب هللا دبع قيرط نم
 تنب ةءيبس ثيدحي تاد ) هلوق . امجوز ةافو دعب عضآ لماحلا هل اوركذ ىأ ( نيلجالا رخآ رکذف « هل اوركذف)

 . ةصق دانسالا اذهب ديز نب داح نع رخآ هجو نم لعاعمالا قاسو « دوعسم نبا یا (ةبتع نب هللا دبع نع ثراحلا

 رثك أ ىف اذک : نيتلا نبا لاق « یازو ةليقل ميمو ةمجمم داضب ( زمضف ) هلوق . مع وبأ حنص اذکو « امامتب ةعيبس
 ةلموملا ءارلاب ام كلملا دبع ىبأ نع لقن و . هيتفش ىلع ضع اذإ لجرلا زم « تكسا نأ هيلا راشأ هانعمو « خسنلا

 نونپ ىبباقلا دنع اذكو رذ ىنأ خویش نم هريغ دنعو ۰ كلذك ین مشكلا دنع عفو : ضایع لاقو . ضبقنا ىأ
 « ىنتكسأ ىزمض لاقي ؛ بوصأ ىنممشكلا ةيادرو : لاق . برملا مالک ىف فورعم ىنعم هل سیلو « ىازلا لدب

 ىذلا : تلق . تکسآ نأ هينيع ضيمغتب راشأ ىأ ءىل ضمغف» نكسلا نبا ةياور فو : لاق . هيلع لدي مالكا ةيقبو

 ءايحتساف» هلوقو «هل تنطفف د هلوق لیلدب « كلذب همجاوي نأ ريغ نم هتلاقم هيلع ركذأ هنأ مالكلا قابس نم مفي
 نكسلا نبال ةيوسنملا ةياورلا لعل و « هباع ىأ هرخآ ىف ةلمو» داصإ صمغف وأ « داضلا لدب ةمجعم نيذب زمغف العلف

 ٠ « بذكلا ىلع صيرحل ىلا د دی نب دبع نع نيريس نبأ نع ماشم ةياور ىف ( ءیرج اذإ نإ ) هلوق . كلذك
 نب هللا دبعو هل تعقو ةصقلا هذه نأب رعشي اذه ( ةفوكلا ةيحان ىف وهو ةع نب هقا دبع ىلع تبذک نا ( لوق

 لقن اذک (كاذ لقي مل ) دوغسم نإ هللا دبع نمی ( همع نکل ) هلوق . هنم عقو ام ىأ ( ایحتساف ) هلوق . ىح ةبتع

 لوس ناك هلماف « ليل ىبأ نبا هلقث ام فالخ لوقي ناك هنأ دوعسم نبا نع روبشملاو « هنع ليل ىبأ نب نمحرلا دبع

 وأ رماع نب كلام و فوع نبا ةياور ىف ( زماع نب كلام ةيطع ابأ تیفلف ) هلوق . هند لقانلا مو وأ ء عجر مث كلذ

 نيديس نبا وه لئافلاو « همسأ نم رثك أ هتینکب روهشم وهو ٠ رماع ن كلام ظومحاو « كشل اب « فوع نب كلام

 فه نيريس نبا نع ماشه ةياور ىف عقوو « هريغ نم هيف تبثتساف دومسم نا نع لی ىأ نبا هلقن ام برغتسا هنأك

 ام لثع ىأ (ةءيدس ثيدح ید بهذف) هلوق ٠ «ةيطع ابأ تقل تق الف , تکسف كلذ ىف دوعسم نا ل وق ام ردآ

 هدنع حقو ال دوعسم نبا نع كلذ ىف هدنع ام جارختسا دارآ (تعمس له ) لوق ٠ امنع ةبتع نب هللا دبع هب ثدح

 ىف ( اهلع نولعجتأ : لاقف ) دوعسم نب (هللا دبع دنع انک : لاقف ) هلوق : ليل ىبأ نبا هب هريخأ ايف فقوتلا نم

 ول ميأدأ : لاتف دوعسم نبا دنع كلذ ركذ ةيطع وبأ لاقف د بوبا نع ںیع نب ثراحلا قيرط نم يعن ىلا ةياور

 . ثيدحلا « ظيلذتلا ایلع نولمجتف : لاق . ال : اولاق ؟ تلح دق تناك اماح عضت لو رشعو رهشأ ةعبرأ تضم

 لع لوالا لمح و , هجرأ یهو « اه نول هج الو » ريع نب ثراحلا ةياور ىف ( ةصخرلا اهيلع نوامج الو ) هلوق

 ةياور ف عقوو « فوذح مس دیک ات وه ) تا زب )لوق قالطلا ةروس ةرآ هيلع تلد مي نخاإلا نم ىأ هک الا

 ةرو- دعب قالطلا ةدوس ىأ (ىلرطلا دعب ىرمصقلا ءاسنلا ةدوس) هلوق ۰ تازن دفل هللاوف هظفل و هنارب ريمع نب ثراحلا

 رهشآ ةعبرأ نوسفنأب نصب رتب اجاوزأ نودذبو کنم نوفوتي نيذلاوإل هلوق ةرقبلا نف , لك ضعب دارلاو . ةرقبلا
 خسن كانه ناك نإ دومسم نبا دامو ( نپاح نعضي نأ نہاجأ لاحالا تالوأو ) هلوق قالطلا نمو ( ارشعو



 ريسفتلا باتك- ۵ “ل

 دواد وأ جرخأ دقو ١ قالطلا 1 صروصخم ةرعیلأ ةيآ مومع لب كانه خسنال نآ قیقحتلاف الاو« خسازلا وه رخأتملاف

 هتنعال ءاش نم : لاقف « نيلجألا رخآ دنعت لوقب ایلع نأ دوعسم نبا غلب : لاق قورسم قبرط نم متاح نأ نباو
 فرعو ( نیل نمضي نأ نواجأ لامحالا تالواو )ل أرق مث « ةرقبلا ةروس دعب تازنأ یرصقلا ءاسنلا ىف یتا نأ

 هلوق ىرأال : لاق یدرادلا نع نیل نبا قو ۰ كلذ ةروسلا فصو زاوچ هيفو 3 ىرصقلا ءاسنلا ةرو و هدارم اذ

 رصقلاو ¢ دنتشم الب ة اهلا رايخالا در وهو .ىمثنأ ىرذصالو یرصف نآرقاا دوس ىف لاقيالو اظودحم ءىرصقلا»

 فارعألا ةروس كلذب دارأ هنأو ءنييلوطلا لوام» تباث نب ديز لوق ةالصلا ةفص ىف مدقت دقو « ىسنرمأ لوطلاو

 03 لي ۶

 ميحرلا نح رلا هللا مسب ٠ ميرحتلا ةَروس(33)
 ٠ ت هس ۳1 ۳ 4 1

 ١- میحر "روفغ لاو كجاوزأ ةاضرم ىثتدت كل هلا "لحأ ام مر 1 ینا اها ابو ساپ <

 سابع نا "نأ ہری نب ديس نع ميكح نبا نع یی نع ماش انثدح "اف نب ذامُم اشرح < ۱
 « فح ةوشسا هللا لوسر ىف کسا ناك دن ) : سايع نبا لاقو . فی مارحلا ىف لاق امهنع هللا ىضر

 [ 0535 : هفرط - ٤٩۱۱ ثيدحلا ]

 ريم نب ديبع نع واط نع جرج نبا نع فسوي نب 'ماشو ان ربخآ ىموُم نب مهاربا اشم - ۲
 «اهدنع تکو شخج ةنبا بايز دنع السء برشي تلكَ هللا لور ناک » تلاق اهنا لا یضر شام نع

 ۳ 7م ۰ یر ۰ ۲ ۳ ۸ ر / ٠
 ءال : لاق « ريفاغم مير كم لجأ ىلإ ؟ ريفاغم "تاک أ هل 'لقتلف اهبلع لخد انتي أ نع ةصفحو انأ تأطاوف

 6 ًادحأ كلذب یربذغ ال "تفاح دلو 4 دوعا نلف شد نيا بنیز دنع الع ترشا "تنك یک و

] ۱۹۷۲۲ < 1۹ ۵۱۸۲ OWE < 80۹۹ co) ۵۲۸۰ ۰۲۱۷ ۵۲۱ ىف هفازطآ : - ٩۱۲ [ثيدحلا 

 باب) هلوق ۰ ةلمسلا اورکذب لو ميرحتلا هريذأو رد دال اذک (مرلا ن»رلا هلل م“ 3 مرحلا ةروس ) هلوق

 ا لح ( هلوق . € ميحد » ىلا ةالا اوئاسو .ذىأ ريغل « باب ه طقس ( ةيالا كل هللا لحأ ام مرحت مل ىنلا اا اي

 لیصالا ةياور ف عقو و ¢ ےک ن ىلع وه (مکح نا نع) هلوق 5 ريثك ىفأ نا وه یو ییاوسدلا وه ) ماشم

 هنأ ىتايجلا ىلع وبأ رکذو اچ نب لیس نع ةمسإ ممكح نا نع ی قاجرجلا ںہآ نأب ىزورملا ديز نآ نع

 ةظفا هيلع طقس : تاق . شح ًاطخ وهو : ىنايجلا لاق « ريبج نب ددعس نع ميكح نإ ىللعي نع ماشه » ىدخرسلا

 ةاور ىف ريثكىبأ نب ىح هاممو : تاق . عازنال ةعفار نكسلا نبا ةاورو : لاق ¢ مک نباو یجب نبد « العد

 ةنأ ةروكذملا ةر واعم هباور ف داز ) رامج ن ل ہعص نع ( هلوق ۰ قالطلا باتكى نايس 5 هنع مالس نب ةب و اعم

 ةرافك هيلعو قلطت ال مارح ىلع تنأ هنارمال لاق اذ] ىأ ( رفکی مارحلا ف ) لوق : سابع نبا حمس هنأ هريخأ

 هلوقو . قالطلا باتک ىف كلذ ىف ثحبلا ىنأيسو «ءىشب سيل ةتأرما مرح اذا » ةروكذملا ةواعم ةياور ىفو « نيم

 نی« » هدحو نكسلا نبا ةءياور ىف عقوو 2م كلذ عقو نم رفكي ىأ ءافلا رسکب طيض فی, قب رطلا هذه ىف

 ها لوسر ىف کل ناک دقل ال هيف هل وق سابع نبا ثبدح نم ضرفلاو « دا رلا ىف حضوآ اذهو ءاماا حتفب رهو ءرفكت
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 ( کاما ةلحت کل هللا ضرف دق) اف هلوق ىلاو « ةدوسلا هذه لوأ لوزن ببس ىلا ةراشإ هيف ناف ( ةئسح ةوسا

 هل لعجو كلذ ىف هللا هبناعف » هيلي ىذلا بابلا ىف ةيتألا ةصقلا ىق زع نع ضابع نبا ثيدح ضعب ىف عقو دقو

 لسعلا لب هبرش بج كلذ نأ بابلا یئیدح ىناث ةشئاع ثيدح ینف « هع رحتب داراا ف فلتخاو «نيملا ةرافک
 باتك ىف قوتسم ةشئاع ثيدح حرش ىف أيسو « تفلح دقو هل دوعأ نلو د» ةرخآ ىف ناف , شحچ تاب بئيز دم

 ةصفل قل هللا لوسر فلح و لاق قورسم ىلا حبح دانساپ دوصنم نب دیعس دنع عقوو . ىلاعت هللا ءاش نإ قالطلا

 ةصقلا هذه تعقوو « هتا لحأ ام مرحبال نأ زمأو « هنيمل ةرافكلا تلزنف . مارح ىلع ىه : لاتو هتمأ برقي ال
 «ةراتحا» ىف ءايضلا جرخأو ۰ هنیب اس م هيلب ىذلا بالا ىف قالاربع نع شابع نبأ تیدح ىف قع نا دنع ةجردم

 هللا لوسر لاق» لاق رمع نع ربع نبا نع عفان نع بويأ نع مزاح نب رب رج قي رط نم مث بيلك نب مثيلا دنسم نم

 ضرف دق ) هللا لزنأف « ةعئاع تريخأ ینح امرقي ملف لاق « مارح“ ىلع هاربا مآ نأ ادحأ ىريضال : ةصفحل لس

 ىبأ نع نہرلا دبع نب ركب ىنأ قبرط نم ةيودرم نباو ءاسنلا ةرشع ىف ىفاربطلا جرخأو . (مناعأ دل کل هللا

 ق هللا لوسرأب : تلاقف « هعم اهتدجوف تاب « ةصفح تيب ةيدامب هلي هقا لوسر لخد « لاق ةريره ىبأ نع ةملس

 ةصفح تلخد » لاق سابع نبا نع كاحضلا قرط نم ىتاربطللو . هوحن ركذف « كئاسف نود ىعم اذه لعفت یی

 تلزن ةبآلا نوک نأ لمتحیف « اضعب امضءإ ىوقي قرط هذهو . هوت ركذف « هتبناعف , ةيرام أطي هتدجوف اهتيب

 ةمأ هل تناک ی ىنلا نأ ةرصتخم ةصقلا هذه سنأ نع تباث نع داح قيرط نم قئاسنلا ىور دقو « اعم نيبيسلا ىف
 ةيآلا < كل هللا لحأ ام مرحت مل ىنلا اهيأ اي إل ىلاعت هللا لزتأف « <« ابهرح ىتح ةشئاعو ةصفح هب لزت لف اهؤطي

 (کناعآ ت لم ۳ هللا ضرف دق كجاوزآ ةاضرم یب ) بباب بس ۳

 مس هنأ نين> ن دیبع نع يي نع رلالب نب "نابلس ان دح هللا دبع نب ززملا دبع |شزم - ۳

 نأ عيطتسأ اف ةيآ نع باطاعا نب رم لأسأ نأ دیرآ دنس تشکم » لاق هنأ تادح امهنع هللا ىضر سابع نبا

 4 جام كارألا ىلإ لّدع « قیرالا ضع انکو ةتمجر اه« سم تجر اًجاح جرخ یتح « 4 یه هلأسأ
 ءوجاوزأ نم طم یدل یل اترهاظت ناتلا نم نينءؤلاريمأ اي : هل تلقف همم ثيم مث « غرف یتح هل تق وف لاف

 ا ذنُم اذه نع كلأسأ نأ ديرأل تيك "نا لار : ”تاقن لاف « ةشئاعو ةصفح كالت : لاقف

 او: 7 " لاق من لاق . هب كز كتريخ ۳ ىل ناك نإ یاسا لع نم یدنم نأ تنام « *لمفت الف لاق « ٠ اب

 ررمأ ىف انأ انييف : لاق « م ة ام نمل نا قو "لزنآ ام نوف هللا لز زنأ ىتح ارم ءاسنل دعنام ةيلهاجلا ىف انك نإ

i؟ هدیرآ رمأ ىف كفلكت ايف « انهاه اأو كلام : اما تلقن لاق « اذكو اذك تنص ول : ىأرما تلاق ذا مي  

 موب لب ىت> هی لا لوسر مجارتل كنب ناو « تنأمجتارن نأ دیربام «باطخلا نبا اب كلا ام یل تلاقف ۱

 ب هلا لودر نیمجارتا رانا ةينب اي : اهل لاقف « ةصفح ىلع لخد یتح "هناکم هءادر ذخأف "رم ماقف ٠ نابضغ

 ها هنج ارنا ان هاو : ةصقح تااقف ؟ نابضغ هموی لظی یتح

 ییلبلا ےک © / جالب م



 ريسفتلا باك - 0 ۹۵۸

 ¢ : لاق _ ةشأاع "ديرب - اهايز ا هنا لوسر بح اهنسخ اهي أ ىتلا هذه كندي ال ةينب“اي هل ر 2

 تاخد « باطلا نبا اي "كل اوحع : "لس 1 تااقف « اهتءلكف امم ىتبارقلا لس مآ ىلع تاخد یت تجرخ

 تنک ام ضسب نع یت ردك اذغآ او ىتذخأف . هجاوزأو كي هللا لوسر نيب لخادت نأ ىغتبت یح 'ىش لك ىف
 هریبلتاب هينآ انآ تنك باغ اذإو « ركاب ىناتأ تبغ اذإ راصنالا نم باص یل ناك و « اهدنهنم تجرق دجأ

 یبحاص اذإف « هنم ان رودص 'تألتما دقف « انبلا ریسب نأ ديري هنأ اذل 9 "نامغ اع كولم نم اكلم فوت نو

 "لوسر ”لترتعا « كاذ نم نشأ لب : لاقف ؟ 7 یناسفلا ءاج : تلقف « ] حشا "حتفآ لاق بال قادب یراصنالا

 لَم هللا لوسر اذإف « ثنا ىتح جررخاف ول "تذخأف . ةشئامو ةصفح نأ مرت تاق . جاوز هب لا
 رع اذه لف : 4 تاق چرا س ار ىلع د وسا فا رلوسر ماغو ةلجعب اپا قر 4 بر شم ىف

 ةلس ما "گیدح تب الف نو اذه هالي نا ولوسر ىلع © تصادق : رمت لاق . ىل "ی باطخلا نا

 روع ناو "نی اهوُدَح دانم م ةداسو هسأر تعو « یث هنيبو هنيبام ريصح لمل هنإو هب هلا ل

 1 “كيك ام : لاقف ؛ کہ هبنج ىف ريصحلا ر : عارف ra 3 هیلجر

 مل نوک نأ یضرب امآ : لاقف ؛ ف لوسر ثنأو « هيف ام اهف رسسيقو یرنک نإ ؛ هللا لوسراپ ' تاقف

 ؟ « ةرخألا انلو ايندلا

 ىلوألا ةيآلا ضمب طاقساب مهل اذك ( مكناميأ ةلحت کل هللا ضرف دق « كجاوزأ ةاضرم یغتبت باب ) هلوق
 هلوق' نویندم هلکدانسالاو « یراصنالا دیعس نبا وه ( یح نع ( هلو ٠ رذ وأ اماكو ةين الا ةيقب فذحو

 حاكنلا ىف ءركذ دقو « اترهاظآ نيتللا ةصق ف هلوطب ثيدحلا ركذف ( باطخلا نب رع لأسأ نأ ديرأ ةنس تشكم
 ةدايزلا نم انه قيرطلا هذه ىفو للعلا باتک ىف هنم فرط مدقتو < 9 نم الوطمو هجولا اذه نم ارصتخم
 یرخالا رخآ ىف رکذو . ةيلس مأ ىلع رمع لوخدو « هلوطب كلذ بیسب ةصفح ىلع هلوخدو هل رعع ةأرما ةءجارم

 باتک ىف فوتسم هلك كلذ ىلع مالكلا ىقأيسو « رييختلا ىف ةدئاع ثيدح هرخآ ىفو « هءاسن علي هلاذاعا ةصق
 ءاسنلل دعن ام ةيلهاجلا ىف انك نإ هللاو : هنع هللا ىضر رمع لاق مث » قي رطلا هذه ىف هلوقو . ىلاعت هللا ءاش نا حاكنلا

 هلوقو . دیک أتلل ماللا نم ديال لبق : :هتخخسن شماهیف فدصلا ىلع یآ طع تأرق « لزنأ ام نم هللا لزنآ ىتح ارمأ

 لعاف نم لدب هنأ ىلع بح عفرب ود « ی هللا لوسر بح اونسح اہ ىلا هذه كنرغيال » قيرطلا هذه ىف
 اعرمج ىأ « اروبصم اظرف د هيف هلوقو « اف هبح لجأ نم ىأ هلجأ نم لوعفم هنأ لع بضنلا زوجو «بجتأ
 نيتدحوم « ابوبصم » ىليعامسالا دنعو « ةربصلا لثم

 هضم فارع هيلع للام رظأو هب "تأبن اف اثيدح مجاوزأ ضعب ىلإ ئل رس ذإو ) اإ - ۳

 2 ىلا نم ةشئاع هيف ریبخاا ماه 5 لة؟ اذه انا نم م تااق هب ها الا ( رضعب نع او ۱



 كيدملا (۸٩۱ ۰ ٩۹۱۵ 1۹

 سابع نا ”عرمع لاو نیت ن روع 07 لاق دیم نب ىحن اناا "نایفس ۳9 لو ع اشو - ۹14

 انرماظت ناتا ناثأرل نم « نينم :ؤلا ريمأ اي : تاقف هنع هللا ىضر رع لأسأ نأ تدرأ » لرقي امنع هلا یضر

 « ةصذحو ةشئاع : لاق یح ىالك "تم اف ؟ علي فا لوسر ىلع

 هلق ۰ بالا هريغ قاسو رذ یال اذک ( ريبخلا ىلا - اثیدح هچاوزآ ضمب ىلا ىنلا رسأ ذاو باب ) هلوق

 نبا وه نایفسو « ىنيدملا نبا وه (ىلع انثدح) هلوق . بابپ لبق دوكذملا امدح ىلا ريشي (لَي ىنلا نع ةشئاع هيف)

 هلق بابل ىف ىذلا ثيدحلا نم افرط رکذو ؛ ىراصنالا دعس نبأ وه ىع و « ةئيص

 .ليقل : ىفاصتل « تام : تّعصأو تر وف اد < دقن هللا ىلإ اون نإ ) باپ - €

 نورهاظن « نوع : 4رهبظ كاذ دب كالو .نينمؤلل حلاصو لیرهج و هالوم وه هللا نا هيلع | رهاظت هاو )

 ا ىوقتب یاهو مشا وا € یه عتفلارق 1 دهاجع لاقو . نونواءآ

 تمم » لوقب نيڌح نب دیبع تمم لاق دیس نب یی ارح نایفس ادثدح ئديجلا اشو - ۰

 ملف "هم "تكف ءب ب لا اولوسر ىلع 9 رهاظتا نهتللا نيتأر اا نع رع لأ اما لوقي ماع "نا

 «ءوض و لاپ یکردآ لاقت هتجام " رع بهذ "نا ربظب انک الف « اب ع هدم E و 4 دجأ

 ات نام رنانأ رمل نمت «نينمؤثلا ريمأ اب : ”تلقف ضو وت ی کما تام « ةوادإلاب هتکردأف

 « ةصقحو اع : لاق یح ىالك تمم اذ ؛ : سابع نا لاق

 يال اذه طقس ( لی ىغصتل « تلم تيغدأو ترفص ( امبولق تخص دقف هللا ىلا ابوتت نإ ) باب ) هلق

 توخص نم « ليم : ( ةرخالاب نونمؤي ال نيذلا ةدفأ هيلا ینصنا و إل هلوق ىف لاق « ةديبع ىبأ لوق وهو « رذ

 ارهاظت ناو ) هلوق . كلامو تادع ىأ ( اكبواق تغص دقف) هلوق ىف لاتو . هلثم هيلا توغصأو « هيلا تام هيلا
 نم رذ وا سصتقا و: مه اذك ( نوع : ربوظ كلذ دعب کنالناو « نینمولا عاصو لبربجو هالوم وه هللا ناف هيلع

 خسنلا ضعإ قو < مه اذک ( نو واءت نورهاظت ۱ هلوق . ءارفلا ريسفت وهو « نوع : رببظ » هلوق لع الا قارس

 لقو ) هلوق ٠ . هيلع انواعت : ( هيلع ارهاظآ ناو يو ىلاعت 0 ان ءارفلا ريسفت وهو « انواعت ارهاظن

 ظفاب دهاجم نع حيجت ىف ىنأ نبا قبرط نم ىبايزفلا هلصو ( مودآو هللا ىوقتب مكيلهأ اوصوأ « مكسفنأ اوف : دهاج

 « هتيصعم نع مونا و هلل ةعاطب مور« » ةداتق نع رمعم نع قازرلا دبع لاتو « هللا ى وق ميامأ اوصوأ »

 کفن اون )هلوق ىف ىلع نع شارح نإ ىعبر قب رط نم کج ا یورو : هر نسملا نع روصتم نب ديعس دنعو

 ءاوصوأ » اهيلع تفقو ىلا خسنلا عيج ىف عقو : ( هيبت ) . تاقث هناور و «اريخ کيلهآ اوملع د لاق ( ادان ميلهأو
 اوف ر ظفلب نيتلا نبا اه 01 و« قسنلل ةظفللا هذه تطقسو « ءاصبالا نم ةلعم داص اهدعب واولا نوكسو فلآلا متفب

 مسفنأ اوصوآ لیصالا دنعو : لاق نکسلا نبا و یسب اقلل !ذيكه 2ءاورلا هذه ضايع بسنو « کیله اوفقوأ یلمآ

 وا نم لا فرعا ار« ناجا ید كد رجلا أوقف رو هما وص يسب افلا لاق : نيثلا نبا لاق .ىهتا كيلهأو



 ريسفتلا باتك - ۵ °

 « ةيصعملا نع موفقوأ ىأ ءافلا لع فاقلا مدقتب اوفقوآ ینملا لعل و : نيتلا نبا لاق ء ابجو اوقف هلوق نم ءافل الو

 ءافلا حتفب نعي اوقنوأ نوكي نأ لمتحيو : لاق ۰ فةو نم ىثالث هنال فل الا فذح اذه ىلع باوصلا نكلا : لاق

 اومأت نأ امإ یعلاو .« رييخنلل اذه لع « وأ » نوكتو كله نزيف نزنال لثم اوصغيف اوصمت ال فاقلا مضو
 .: الو , ةملكلا فيرحت نع تأشن تافلكتلا هذه لکو « یهنا کل امین م اوقتيف منا اوقناف وأ ىوقتلاب كيلهأ
 اضيأ ربع نع سابع نبا ثيدح نم افرط اضيأ بابلا ف فئصملا ركذ مث . نامتسلا هللاو داصلاب « اوصوأ و یه
 هحرش قأیسو « نيئرهاظتملا ةصق ىف

 2 5 ی ۶ 4

 نک دم اريخ (جاوزأ "نبی نأ ن کقلط نإ هبر یس ) اپ - ۵

 © اراكبأو ٠ تاببث ٍتامئاص رتادباعت 1 تابت 6 تانموم + تالسم

 ممتجأ : : هنع فا ” یر ريع لاو د هلك سن مديح ممه اف ايث لح رنوع ن ورع اشم - 1۰-۱۹

 , نکسنم ًارهخ ” اعاوزا هد نأ" نكسفلط نإ“ هبر ىمع + نم "تلقف « هيلع قربنا ف

Ne a 
 اهنم ةقفاوم لكان ركذو « اما: ةالصلا لئاوآ ىف دانسالا اذ مدت دقو « ةريذلا ةصف لع هذه رصتفاو « ةئاقفاوم ىف

 ىلاعت هقا ءاش نإ حاكنلا باتک ىف ةديغلاب قلعتي ام ىف أي سو « اجاب ق
 ا 2

 © كللا مدبب ىذا كراهت ) ةروس ( 1۷ )
 نوعدتو نوع دن ٠ اهناوج : اهبك انم . مطقت . نبك . دحاو تاوفتااو توافتلاو . فالتخالا : تان

 طب : 6 ر تافاص ) دهادم لاقو . اب نبر نضبقيو . نورا ذو نورك ذك ۳ دحاو

 و "نوتحنجأ

 توفتلاو توافتلاو  فالتخالا توافتلا) هو. ميجا ةلمسوأا تطقس ( كلما هديب ىذلا كرابت ةرو-) هلوق

 مهارإ قي رط نم روصنم نب ديعس جرخأو ةهندهامت و هت دمع سم وهو : : لا ءارفلا لوق وه ( دحاو

 فالتخالا توافتلاو « ةءاحصأو دوعسم نبأ 5۰ أرق یه : ءارفلا لاقو « نر# نمد أرقي ناك هنأ ةمقلع نع

 هضعل تأ توفت و <« انابتم سیاف توافتم لمق : نیا نيتلا نبأ لاقو ؟ فالتءا نم نمحرلا قلخ ىف یرت له: لوق

 امکان ) هلوق . اظيغ مجلع عطقت ىأ ظيغلا نه زی« دایر هلوق ىف لاق ءارفلا لوق وه ( عطقت نی ) هلوق . اضعب

 نوعدت ) لوق . ءارفلا لاق اذكو « اهناوج ىأ ( ابکانم ف ارشاف إل ىلاعت هلوق ىف ةديبع وأ لاق ( اهناوچ

 نوغدن كيري ( نوعدت هب متنک ی لا ) هلوق ىف لاق أ رفلا لوق وه ( نوركذتو نورکذت لثم « دجاو نوعدتو

 وآ لاقو « فيفختلاب رز هنأ ىلا راشأو ؛ دجاو لاو لاو «٠ نوركذتو نورکذت لثم وهو 6 فيفختلاب

 هلانت ال لاق , ارئاغ ادرغ لا ( هل ۰ نوبذكتو هب نوعدت ىأ ( نوءدت هب متنک ىذلا ) هلوق ىف ةديبع



 فو < كرابت ةررس
۱ ۱ 

 فيض ءالؤهو روز ءال وهو « دوزلا ةلزامع دوغ هايمو روغ ربو روغ ءام 6 ةراغم ىف هيف ترغ ءیش لک « ءالدلا

 هتيأر اذکو « انه ىسنلا دنع اذه تبث ( عنقمو اضد موقو لدع موق لثم ردصم اب « راوزو فايضأ هانعمو

 عنقمو ىلا روغ ءام هلوق نم ءارفلا مالک وهو « بدالا باكى ف نيقايلل هركأ عقوو « مع ا « جرختسملا هى

 وهف مالكلا لوأ امأو «ءاوس قابلاو ؛ هنونُدي الو روغ نوعمج الو :دازو روغ ءام روغ رب لدي لات نكحل

 میادا لق ةيآلا هذه تلزت لاق ىلكلا نبا نع نايفس نع رع ىنأ نبا نع ىبكافلا جرخأو ۷ نم

 دوم کم رابآ تناکو : یک اذلا لاق , ةيلهاج تناکو ىرضحلا ن نودهيم شو مزمز راپ ف (ادوغ زام حبضأ نإ

 هلوق . قلخلا دب ىف مدقت دقو « ییابرغلا هلصوو انه رذ ىنأ ريما اذک ( نهتحنجاب نبرضإ نضبقرو ) هلوق . اعارس

 . اضيأ قلخلا هدب ىف مدقت دقو « ىناب رفلا هلصوو « انه رذ یال اذه طقس ( نهتحنجأ طسب تافاص : دهاجم لاقو )

 ىف اوجل لب ١ هلوق ىف دهاجم نم حيج ىبأ نبا قيرط نم ىربطلاو ديمح نب دبع هلصو ( روفكلا روفنو ) هلق

 ريسفت ةانثملا حتفب ىأ « ردقك روفت روفنو » ليصالا دنع عقو هنأ ضايع ركذو « روغك: لاق ( روفن و "وت

 هادع امو ىلوأ اذه : رخآ عضوم ىف لاقو . لوألا نم هجوآ یهو : لاق « روفت یهو ات مش اهل اوعمس هلوق

 ال نكلا « تاذلاب رسفي الف ىنعم هنأ ةبج نم هدعبتسا : تلق . ديعب روفكب نوللاب روفن ريسفآ ناف « فیحصت

 روف كلا وه هروفن و هوت ىف جلي ینلا نأ هلصاحو « ىنعملا ةدارإ ىلع كلذ نم عنام
2 ۳ 

 مبحرلا ن*رلا لل م ) فا ن 2 ةروس )۸(

 لاقو . نا مالكلاو ارسلا نوجتني نوقف اختي : سابع نبا لاقو . مهسفنأ ىف دج "رح :ةداتق لاقو

 مرصنا لبلاو ليلا نم مرصنا حيبصلاك : ميرصلاك هريغ لاو . انتج ناكم انلضأ : نوا اإ سابع نا

 لوتقمو لبتق لثم مورصلا انعيأ ميرصلاو . لمزا مظعم نم تم رصنا مر لك اضيأ وهو « رام نم

 ابكح نأ ن ىف روپشااو « رذ ىنأ ریما ةلمسبلاو ةروس تطقس (محرلا نمحرلا هللا متب  ملةلاو ن ةروس) هلوق

 نبا ثيدح ىف كلذ ءاجو  توملا اهب دارلا لب ليقو « ءارفاا مزج هو « ةءطقنملا فورحلا ىف روسلا لئاوأ عج

 ءىث لک : لاق ؟ بتكأ ام لاق بتک | لاق ‹ توم لاو ملا هللا قلخ ام لوأ » لاق اعوفرم یناربطلا هجرخآ سابع

 وه ( مفا ىف دج درح ةدانق لاقو ( هل فا لقلاو توحلا نونلاف « لاو ن أرق مث . ةمايقلا موي ىلا نئاك

 لاق « ما حتفب لوص لا ضعب ىف طبضو : نيتلا نبا لاق « ملا ىف ةغلابملاو دامتجالا لادلا ديدشتو ملا ركب

 هنووتي هوب ناکو « لضفلاب قدضتيو ةنس هتوق كسم ناكو ؛ خيشل ةنجلا تناك: ةداتق نع رمعم نع قازرلا دبع

 : لوقي ( نيرداق درح ىلع اودغو ١) نيكسم مكيلع مويلا !مئاخدي ال اولاقف اهيلع اودغ مه وبأ تام الف , ةقدصلا نع

 مث : لاق ةمركع نع حيحص دائساب روصنم نب ديعس جرخأو . ةقاف لع : نسحلا لاتو رمعم لاق ؛ ۸رمآ نم دج ىلع

 دقو . عمل مآ : لاق ( نيددات درح ىلع اودغو ال لاق نأ ىلإ هوت ركذف « ةنچ مهب 2 تاک ةشيحلا نم سان

 بضغلاو عنلاو دصقلا : یرخآ الاوقآ هيف ةديبع وب ىكححو 0 مهیرق مما ليقو « ةنجلا مسا ان درح ىف ليق

 تبثو « انه هدحو رذ ىبال اذه تبث ( خلا مالکلاو رارسلا نوجتنی نوتفاختی : سابع نا لاقو ) هلوق ٠ دّولاو ۱

 هلصأب ضايب (۱)



 ريسفتلا باك - ۳) ٥

 متاح ىبأ نبا هلصو ( انتنج ناکم انللضأ نولاضل ان] : سابع نا لاقو ) هلوق ٠ ديحوتلا باتک ىف نيقابلا

 دبع لاقو « انتنچ ناکم اللضا : ( نولاضل انإ اولاق و هلوق ی سارع نبأ نع ءاطد نع جرج نبا قب رط نم

 اذه ىف باوصلا نأ حارشلا ضعب معز : ( هيبنت) . انتنچ هذهام , قيرطلا انأطخأ : ةداثق نع رعم نع قازرلا

 هتءيض اذا ءىثلا تللضأو « وه نبأ ردت ۸ مث ناكم ىف هتلعج اذإ ءىثلا تالذ لوقت « فلأ ريغب انللذ لاقي نأ

 . الا لوأ مذنب نوكي نأ لمتحيو « عيض نم لمع انلمع « ىنعملا حيحص ةاورلا ىف حقو ىذلاو . ىهتنا

 تحبصأف ) ةديبع وبأ لاق ( راهنلا نم مرصنا ليلاو ليلا نم مرصنا حبصلاك , ميرصلاك : هريغ لاقو ) هلْ

 هلوق ٠ دوسلا ليلا مرصلا : ءارغا لاقو . راهلا نم مرصتا ليألاو ليلثا نم مرصنا رابناا ( مرصا اكح

 مظعم نم مرمهنت ةلمرلا كلذ كو : لاق اضيأ ةديبع نأ لوق وه ( لمرلا مظعم نم تمررصنا ةلمر لک اضيأ وهو )

 هجرخأ ام لصعوه ( لوتفمو ليثق لثم مورممملا اضيأ مرمهاار) هلوق . هعطق كرمأ ةمب رص و « ةعي رص لاقيف لمرلا

 لوتم مرصلا نأ لصاحلاو . تمرص دق اهنأك : (ميرصلاك ت>يصاف إل هلوق ىف ةداتق نم نابيش قيرط نم رذاملا نبا

 موره« ینعع م رص لاقيف لعفلا ىلع اضيأ قطرو « ءىش نع ءىش لاصفنا ىلا اهعيمج عجري ناعم ىلع كارتشالاب

 ةن ىنعي یه : لوقي ريج نب ديعس عمس هنأ نحرلا دبع نب می فربخآ رمعم نع قاززلا ديع لاق : ( ليكت )

 ( نوصخ ريف صخر نوئمديف نهدن ) هلو . لايمأ ةتس ءاعنض نيبو اهمدب ٠ نافرص اهل لاقي نالاب ضرأ ةروكذملا

 هجرخأ سابع نبا لوق وهو « معن فال « جرختسملا » ىف اضرأ هتيأر دقو , نيقابلل طقسو انه هدحو نسال اذك

 نيلت ىنعملا : ءارفلا لاقو . نورفكيف رفكت : لاق ةمركع قیرط نمو ةحلط ىنأ نب ىلع قیراع نم رذنملا نا

 « نيقابلل طةسو انه هدحو نیس اذك ( مومغم مظكو موظكم ) هلوق . ةنهادلا نم وه ةديبع وبأ لاتو « نويليف

 لثم مذلا نم : ( مواظكم وهو ) ىلامت هلو ىف لاق ةديبع ىبأ لوق وهو ۰ مد ىبأ جرختسم ه ىف اضيأ هتيأرو

 مومغم : لاق موظكم هلوق ىف سابع نبا نع ةحلط ىنأ نب ىلع قبرط نم رذذلا نا جرخأو یک

 ( میز كذ دمب لدع) بس - ١

 نع 0 لهاجم نع رنیص- یآ نع "لیئارسا نع یو نب هللا دع اید لوح "دوم شم سس ۷
 نبا

 « رتاشا ةمر لثم ةر 4 شيرق نم لر لاق ( مذ كلذ دمب لمع زل امهنع هللا ىذر سابع

 لاق یعازولنآ بهو نب ةئراح تسعع لاق للاخ نب ديم نع ”نايفس انث دح من وا اشم - ۸

 < بخ الأ .هكربأل هلا ىلع مسقأ ول فدضتم فیض لك ؟ ةنجلا لعاب کبخآ الأ : لوقب لكم ولا تمم »

 « ريكتسم رظاوج لتع لک ؟ رانلا لهأب
 ] الحديث  ٤۹۱۸ ىف هافرط : 1۰۷١ < 55097 [

 مالس نب یجب هركذو ةريغملا نب ديلولا وه ليقف ؛هيف تارت ینلا ىف فلتخا ( منذ كلذ دعب لتع باب ) هلوق
 ليهسلا هركذو قي رش نب سنخالا لبقو « هريسفت ىف دواد نب دینس هركذ ثوغي دبغ نب دوسالا ليقو « هريسفت ىف

 دعبأو . هب سیل و دوسالا هنأ موق معزو , سنخالا وه لاقي : لاقن ىربطلا نيل وقلا نيذه کحو < ییتقلا نع



 ثيدحلا 4٩۱۷ - 24۱۹ ۳

 نب دوم انثدح ( هلوق ٠ ةباحصلا ف ركذو لسأ دقو 0 كلذ نع رثصي هناف دوسالا نب نمرلا دبع هن] لاق نم

 اعرو < فنصاا خوبش نم وه (یسوم نب هللا دبع انثدح) هلوق . لغذلا هنأكو لگ و لمتسملا ةياور ىف (ناليغ

 نم احلا ابجرخأ ىرخأ قيرط هيف لیئار سال ( دهاج نع نيصح ىنأ نع ) هلوق . انه ىذلاك هطساوب هنع ثدح

 ديجج نب ديعس نع یت یبآ نع ليئارسإ نع امهالک میکو قيرط نم ىليعامسإلاو اضيأ ىسوم نب هقا ديبع قررط
 . رشلاب فرعي ىذلا : لاقو دانسالا اذهب قحسا ىبأ نع قيرش قی اط نم ىرطلا هجرخأو ٠ هوحن سابع نبا نع

 ديعس ةباور قو « ابي فرعي » هرخآ ىف هجرختسم ىف يعن وبأ داز (ةاشلا ةماز لثم ةمئز هل شيرق نم لجد ) هلوق
 لف تعن : لاق سامع نبا نع ةمركع قا رط نم ىربطللو « امن زب ةاشلا فرمت اکرشلاب فرعي د ةروک ذلا ريبج نبا

 منم سيل موقلا ىف قلعملا میزلا : ةديبع وبأ لاقو . ام فرعي هقاع ىف ةمئز هل تناكو « فرعف منذ ليق یت فرعي

 منذ سيئلل لاقيو ؛ لاق « مشاه لآ ىف طين مئز تنأو » ناسح لاقو . «هوبأ نم فرعي سيل منز » : رعاشلا لاق

 « ماللا فيفختو ةلمهملاو مجلا مضب ىلدجلا وه ( دلاخ نب دبعم نع) هلوق ىروثلا وه ( نایفس) هلوق . ناتمذ هل
 عرخا الإ ) هلوق بطلا ىف قاب كلاثو ةاكولا باک ىف مدقت رخآو ثيدحلا اذه ىوس ىراخبلا ىف هلام « ةَقث قرك

 قو « فمضتسم د ىليعامسالا ةياور قو . فهضا وهو ارحتفب و نيعلا ركب ( فعضتم فيعض لك ؟ ةزجلا لهأب
 ٠ نويولغأا ءافعضلا : كلام نب ةفارس ثيدح نم هلو « نويولغملا ءافمضا مایا دنع ورع نب هللا دیع ثیدح

 ةعضاوتل ةفيعض هسف نم فيعضل اب دارااو . هل هب ورال نيرمطلا وذ فمضتسلا فيعضلا : ةفرذح ثيدح نم دمحالو

 ةليقث مال اهدمب ةائثملاو ةلمملا مضإ ( ٍلتع ) هلوق ۰ ايندلا ىف هلو رقتحا فءضةسملاو « ايندلا ىف هلاح فعضو

 وهو « ءىش لك نم ددشا] ظعلا لتما : ةديبع وبآ لاقو . ةظعواا نع ىقاجلا ليقو . ةموص دب دشا : ءارفلا لاق

 . فینعلا ظيلغلا لتعلا : باطلا لاقو . مثالا شح افلا لتملا : نسحلا نع رمعم نع قازرلا دبع لاقو « رفاكلا انه

 هاج و : تاق . نطبأأ ريصقلا : ليقو . عونملا عوجلا : یورمآ لاقو . نطبلاو قنملا ميظعلا نيمسلا : ىدوادلا لاقو

 لتعلا نع لس هللا لوسر لس : لاق هتدص ىف فلتخ وهو منغ نب نمحرلا دبع قيرط نم دحأ دنع ثيدح هيف

 بحرلا « سانلل مولظاا , بارشآ و ماعطلل دجاولا ۰ بورشآ لوک الا » ححصملا قلخلا دب دشاا وه : لاق منزلا

 « ىباطخلا هاکح هیشم ىف لاتخلا محللا ريثكلا ةمجء» هرخآو واولا دیدشت و مب لا حتفب ( طا وج ) هلوق , فوجلا
 نع ةبيش ىلأ نب نامثع نع دواد وبأ ثيدحلا اذه جرخاو . رجاغاا ليقو « لوک الا وه لبق : سراف نا لاو
 یهتنا ظيلغاا ظفلا ظاوجلاو : لاق  یرظعج الو ظاوج ةنجلا لخدب ال د ًارصتخم دانسالا اذهب یروثلا نع عیکو

 مش ةروسكم ءار هرخآو ةلمبم نيع اسوبندب ةمجعملا ءاظلاو ميجلا حتفب یرظعاو « نامفس نم هلعل ظاوجلا ریست و

 ؛ هدنع وأ هيف سيل ام حدمتب یذلا : لیقو ٠ ضرع ال ىذلا : لسیفو « ظیلفلا ظفلا وه : ليق ةليقث ةين اتحت

 هللا لوسر تم : لاقف €( ميز ىلا  ريخلل عانم ىلاعت هلوق الت هنأ رع نب هللا دبع ثيدح نم کاملا جرخأو

 « ربكتسم ظاوج ىراظمج لک رانلا لها » لوقي دلل

 ( قاس نع دکب مو ) تيساي - ۲
 لاله یا نب دیعس نع دیز ی دلاخ نع ثلا > دا شرم س- عغةأؤو

 "تميس » : لاق هنع هللا ىضر ٍدییس فأ نع راسي نب واطع نع لس ن ريز نع



Eيدلل ناك و  
 اینها ىف جنب ناک نم قبو « امن نیز هلك 4 دعجسبف « مقاس نع انبر فیکس » لوقب لل “بلا

 ۱ « ادحاو بم هرهظ دومیف « دجال بعذیف* « ةعمسو ءاثر
 موي ) هلوق ىف اعوفرم یسوم یا نع فعض هيف دنسب لمي وبأ جرخآ ( قاس نع فدکی موي باب ) هلوق

 موي ) هلوق ىف ةداتق نع رمعم نم قازرلا دبع لاقو « ادج هل نوزخيف « یظع رون نع » لات ( قاس نع فشكي
 «:ةدشو برك موی وه : لاق ضایع نیا نع ةءرکع قبرط نم کالا دنعو « سآ ةدش نع : لاق ( قاس نع فدکی

 اک تالي وأتلا نم كلذ ريغ رکذو برکلاو ةدشلا نع فدشكتت ىتلا هنردق نع فدكي ینعلا نوك.يف : ىباطخلا لاق .
 ابر فشكي » عضوملا اذه ىف عقوو . ىلاعت هللا ءاش نا قاقرلا بانک ىف فوتسم ةعافشلا ثيدح دنع هنايب نیس
 نع » هلرق ىف : لاق مث كلذك لیعاعالا امجرخاف لس نب ديز نع لاله ىبأ نب ديعس ةياور نم وهو « هقاس نع
 : ليعامسالا لاق « قاس نع فكي و ظفاب لسأ نب ديز نع ةرسيم نب صفح قيرط نم هجرخأ مث . ةركذ « هقاس

 ىلاعت ؛ نيقولخلا ةهباشم نم كلذ ىف ال حراوجو ءاضعأ رذ ها نأ نظي ال « ةلمجا ىف نآرقلا ظفل اهتةفاومل حصأ هذه

 ءىش هلثك سيل كلذ نء هللا

 ميحرلا نجرلا هللا يسب . قفل ةروس ( ) ٩4
 نيزجاح هْنع دحأ نم . اهدعبایخآ "مث ءابثم' ىتلا ىلوألا هولا ةيضاقلا ءاضعرلا اف ديرب : ةيضار ةع

 لاقيو « رڪ ىَبَط : سابع نبا لاف . بتلا طاينر يتلا : سابع نبا لاقو . دحاوللو منل نوكي دَحأ
 جیون منو ىلع ملا 'ىغلك اک نالتا ىلع تل لاقیو « مهاهفطب يغ طب

 اال كلذب تيم « ةمايقلا موي ءامسأ نم ةقاحلاو « رذ یال اذک ( ميحرلا:نمحرلا هللا مسب  هفاحلا ةروس ) هلوق

 ىسشلل اذدك ( ةعباتتم اموسح ) هلوق . هنع رمعم نع قازرلا دبع هجرخأ : ةداتف لاق . مهلامعأ موق لكل تقح .

 ۱ م احلا هححصو نسح دانساپ افوقوم دوعسم نبا نع كلذ ىلاربطلا جرخأو : ةديبع نأ لوق وهو < انه هدحو

 ليل لثم وهو لاق « ةيضم هانعم : ةديبع وبأ لاقو ( اضرلا امف ديرب ( ةيضار ةشيع ) ريبج نبا لاقو ) هلوق

 هدحو ى.نلل اذك (رئبلا ءاجرأ ىلع كلوقك « هيتفاح ىلع مبف « اهم قشنی | ام اهئاجرأ ریبج نبا لاقو) هلوق . مان

 انه هدحو ینسنلا اذک ( ابققشت اهيهو ةيهاو ) هلوق . قلخلا دب ىف اضيأ مدقتو  اضيأ معن ىبأ دنع وهو « انه

 اذك ( اهدعب ىحأ مل اهتم ىلا ىلوالا ةتولا ةيضاقلاو ) هلوق . قلخلا دب ىف اضیا مدقتو « اضيأ ممن ىنأ دنع وهو

 :لوقي (ةيضاقلا تناك اپل ای2 هلوق ىف لاق , ءارفلا لوق وهو حصأ لوالاو ءاهدمب یحآ مث » هريغلو « رذ إال

 لوت وه ( دحاولاو عيمجلل نركي دحأ «نیزجاح هنع دحأ نم ) لوق . اهدعب ىحأ مل اهتم ىتلا والا ةتوملا تيل

 دحاولا ىلع عقي ادحأ نال عيما ةفص ىلع هتفص عمج ( نیزجاح هنع دحأ نم ١ هلوق ىف ةديبع وبأ لاق  ءارفلا

 ةيناثحتلا فيفخت و نوالا رسکب ( بلقلا طاين نينولا : سابع نبا لاقو ) هلق . ینالاو رکذلا نم ما نينئالاو

 یمجئالاو ىباي رفلاو « سابع نبا نع ةحلط ىبأ نب ىلع قیرط نم متاح ىنَأ نبأ هلصو اذهو « دیرولا لبح وه
 ىروثلا ةياور نم هال ىوق هدانس)و , سابع نبا نع ريبج نب ديعس نع بئاسلا نب ءاطع قیرط نم مهلك الا
 نيتولا : لاق ةداتق نع رمعم نع قازرلا دبع لاقو ٤ هلثم ةديبع وبأ لاقو « طالتخالا لبق هنم هعسو ءاطع نع



 لئاس لأسو « ةناما ات روس
 هد ن

 « اذهب سابع نبا نع ةحلط ینآ نبا قيرط نم متاح فآ نبا هلصو ( بک ىغط : سابع نا لاق ) هلو . باقلا لبح
 : ةيغاطلاب لاقو) هلو . اعارذ رثع ةسمخ ءیش لك قوف یفط هنأ انغلب : ةداتق نع رمعم نع قازرلا ديع لافو

 7 4 ةيغاطلاب اوكلمأف 3 لاف دهاجم قي رط نم ىرطلا جرخأو 5 ممرفكود دازو ةديبع ىنأ لوق ره ( ممایضطب

 قح ى ةيآلا نال تفط لعاف ىل ربظب ۸ ( حون موق ىلع ءالا یفط اك نازخلا ىلع تفط لاقیو ) هلوق ۰ بونذلاب

 ءایبن الا ثيداحأ ىف مدقتو ۰ نازخلا اه یهو حرا لعافلا ناكل اداع تناك و او « ةحيصلاب اوك-اهأ دق مو دوم

 ( ءاملا ىغط ان و هلوف امأو . تغط ىلا تنعي نم لاقتنا هلماف « اش نازخ الف ةحيصلا امأو . نازحلا ىلع تتع اهنأ

 : لاق ءالا یفط امل ) هلوق ىف سابع نبا نع ملاص ىبأو كلام ىبأ نع ىدسلا قيرط نم روصنم نب ديعس ىورف

 هدحو ىئنلل ثنا اذنك ( رانلا لما دی دص نم ليسا ام نياسغو ( هلوق ٠نزو الو لیک ریغب لزف هنازخ ىلع ىئط

 : ( نيلسف نء الا ماعط الو  هلوق ى لاق ءارفلا مالك وهو , اضيا معن ىبأ دنع وهو ( ةيضافلا )و هلرق بقع

 وهف ءىش هنم جرغ هالسغ یش لك : ( نيلسغ نم ١ هريغ لاقو ) هلو . دانلا لهآ ديدص نم لیسو ام هنإ لاقي

 اهوصأ لخ زاجعأ . قلخلا ءب ىف مدقت دقو انه هدحو قسنلل اذك ( ر لاو حرجلا لثم لسغلا نم نيلعف , نيلسغ

 ىف الل اذ ك ( ةيقب ةيقاب . هلوق ٠ ءایبنالا ثيداحأ ىف اضيأ مد دقو ۽ اضيأ معن یبا دنع وهو اذه هدحو قسنلل اذك

 « اعوفم اًثيدح هقاملا ریست ىف رك ذو مل: ( هيبنت ) . .ايبنالا ثيداحأ ىف مدقت دقو ‹ اضيأ معن نآ دنعو هدحو

 هنذأ ةمحش نيب ام شرملا ةل نم كلم نع ثدحأ نا ىل نذآ د مت هللا لوسد لاف :لاق رباج ثيدح هيف لخدیو

 ردكملا نب -# نع لأ ہما ۳ مدارا اور نم متاح ىبأ ناو دواد وآ هج رخ » ماع ةئامعيس ةريسم هقناع ىلا

 حيحصلا طرش ىلع هدانسإو

 6 لئاس لأس )روس (۷۰)

 سأرلا ةرلجو ۰ ف رطألاو نالجراار نا دل یو . ىنا نم ین هيلإ فرق هثابآ رتصأ ”ةليصقلا

 رع اهدحاو ؛ تاءاجلاو قلا نوار نیره « یو 1 ۱ لتقم ريغ ناکامو « هاو ال لات

 لوق وه( یعتنی هلا فرفلا هئابآ رغصأ ةليصفلا ) هلوق . عيمجلل ةلمسبلا تطقس (لئاس لأس ةروس ) هلوق ٠

 ىنغاب : رمعم نع قازرلا دبع لاقو ٠ هي ووت ىنلا هذغن ةلرصملا مث « ةليبقلا نود ةئيصفلا , ةديبع وبآ لاقو « ءارفلا

 نالجرلاو نادیلا : یوشلار هلوق . دانلا ءامسأ نم ةليصفلا نأ کش ىدوادلا برغأو . هتمضرأ ىتلا «مأ هتايصف نأ

 لاقو . اضي' هظفلب ءارفلا مالك وه ( ىوش ومف لتقم ريغ ناكامو « ةاوش اه لاقب سأرلا ةدلجو . فارطالاو

 ةنيدلا لما نمالج ر تعم و : لاق « نييمدألا نم سأرلاو نالجرلاو ناديلا یهو ةاوش اهتدحاو ىوشلا : ةديبعوب أ

 الو ٠ ىوشلا لبع : لافي سرفلا ماوق یودلاو < یمأر ةدلج : لاق ؟ هاذعم ام هل تاق فاوش ترعشقآ لوقي

 اهدحار تاءامجارقاحلا نوزملاو نبزع) هلوق . هجولا ةقدو نردخلا ةلاسأب ليخلا اوفصو مال سأرلا اذه ىف داري

 « هظفلب ءارغلا مالک وهو هتايثإ باوصلاو رذ ىبأ ریغا «قاحلا د ظفا طقسو « رذ دال اذك ف يفختلاب ىأ ( ةزع

 یهو نيب؛و ةبث لثم ةزع ةعاج نيزع : ةديبع وبأ لاقو < اهرسک زوج و رووشلا ىلع ةلمهملا ءال حتفب قلحلاو

 یف مدقت دقو . ءارفلا مالك وهو هدحو انه ىنسنلل اذك ( عارمالا ضافیالا نوضفوب ) هلوف ٠ ةقرفت ىف تاعامج

 یرابلا عف © ۸ جدع م ۱ 1 ۱



 يلا » تباث نب ديز ةءارقو 0 هيلا نویسی بوصنم ءیش ىلا ىأ ( بصن ىلا مصاهر شعالا ارقو) هلوق رانا

 « ىسنلل انه اذه تبث ء ردصم بصنلاو دحاو بصنلاو « باوص لكو دبعت تناك ىلا ةحلآلا بصنلا ناکو « بصف

 عفوي ىب اث ني ديز ةءارق ىف : دازو هظفلب ءارفلا لوق وهو . نئانجلا ىف هضعب مدقت دقو . اضیآ مین وبأ هرکذز

 0 ىهنا باصنأ عمجاو ردص» وهو دحار بصنلاو بصنلا : لاق راجح الا نم دبعت تناك ىلا هلوق دعبوو « نونلا

 باقحألا دحاو بقح لثم عمجال دحاو نيتمضب ىذلا نأ دنرب
 مارا ع

 حون ةروس (۷۱)

 كاذکو « رابكلا نم 86 رابكملاو « هردن 'ىأ هرو ادم لاقي 6 اذك ارؤطو اذك رول : اراوطأ

 "فا لجنر لوقت برعلاو « فیفا اضیآ راکو « ريبكسلا راک كلذکو ةغلابم نشأ اهنأل لیهتو لام
 ایفا يملا رع" أرق ان ارر“لا نم لايف هّتكلو « روک نم اراد . فذ لامجو ففخع ناسحو " لامجو

 اد امض مبنی اراردم : ساب نبا لافو . اکالع ًارابت ٠ اد اراد هریغ لاقو ٠ تق" نم یو

 "اف اراقو

 « قلخلا .دب ىف مدقت ( اذكاروطو اذکاروط اداوطأ ) لوق . عيمجلا ةلمسبلا عطق- ( حوت ةروس ) هلوق
 . رخآ اقليخ مث ةفضم مث ةقلع مث ةفطن : ( اراوطأ کقلخ دقو ١ هلوق ىف ةدانق نع رمعم نع قازرلا دمع لاقو

 لاج كلذكو « رابكلا نم دشأ رابكلاو ) هلوق 3 اضيأ قاخلا هدب یف مد قت ( هردق ىأ هروط ادع لاق ) هلوق

 اوركمو ) هلوق ىف ةديبع وبأ لاق (فیفختلاب اضرأ رابكو « ريبكلا رابك كلذكو ؛ ةفلابم دشأ امال ليمجو
 . رابكلاف « ةغلابم دشأ نوكيل. نولقثي. مث ةففخم لامف ىلا ريبك هظفل لوحت برعلاو « ريبكاهزاجم لاق !رابك ارکم
 ناسحو لامجو ناسج لجر لوقت برعلاو ) هلوق . ةغاابم دشأ هن ال ليلا لجرال لاقي اذکو « رايكلا نم دغأ

 ‹ فيفختلاب اضیآ رابكو ییبکسلا رابكلا : ( اراک اركم اوركمو ) هلوق ىف ءارذلا لاق ( فقخم لامجو فف

 هلوق ٠ ههابشأ نم ريثكىف فيفختلاب لاجو ناسحو ليقثنلاب لاجو ناسح لجرو باجمو بجي لوقت برعلاو
 اذهو « اراود ناكل الاعف هلصأ ناك ولو مغدأف راويد هلصأ ىأ ( نارودلا نم لاءيق هنكلو « رود نم اراد )

 ءاي تيلق ةحتف اهدمب یک اس را ات دعب تعقو اذإ واولاو « راود رايد لصأ : هريغ لاقو « هظفلب ءارفلا مالك

 ةدديع وأ جرخأ دقو « اضيأ ءارفلا مالك نم وه ( تق نم ىو مايقلا یا ريع أرقاك) هلوق ۰ مایقو مايأ لثم

 لآ حتفتساف ةرخالا ءاشملا لص هنأ ريع نع هيأ نع بطاح 3 نعحرلا دبع نب یح قيرط نم نآرقآ لئاضف ىف

 اهأرق هنأ رمع نع قرط نم فحاصملا ىف دواد ىنأ نبا جرخأو 4 مايقلا ىلا وه الا هلإ ال تا ١ ًارقف نارمع

 نولوقي : دازو ةديبع أ لوق وه ) ادحآ ارايد هريغ لاتو ( هلوق ۲ اضيأ دومسم نبا نع اهجرخآ و « كاذک

 ف ناک ن وكي نأ لمتحيف « هريغ لاقو » هلوق هيلع فطعي نم ركذ مدقتي مل: ( هیبفت ) . بيرع الو رايد ام سيل

 ینآ لوق وه ( اكاله ادابت ) هلوق . ءارفلا هنأ تفرع دقو , ةلناا ضعب نم اراصتخا فذغ لثاقل ابوسنم لصالا
 ةحاط ىبأ نب ىلع قيرط نم متاح ىنأ نبا هلصو ( اضعب هضم عيني اراردم نابع نا لاو ) هل : اضيأ ةديبع



  oیی تستی 1۷
 ديعس نع نيطبلا لسم قیرط نم متاح ىبأ ناو روصنم نب دیح- هلصو ( ةمظع اراقو ) هلق . هه نابع نبا نع

 هتمظع قح هلل نوفرعتام : لاق ( اراقو هلل نوجرت ال ملام ) هلوق ىف سابع نا نع دهبج نبا

 برملا ىف حون موق ىف تناك تلا ناثرالا رتراص»اممع ها یر نا نبا نع ءاطع لاقو " جرج نا نع

 2 دار تناکسف ثوغي امأو 0 ليده تناكسف ماوس ۳1 ¢ لدنجلا ممودب باكل تناكىف دو ام, لعب

 ۱ الکل ىز لآل ریل تناكف ی هاو ناف تن یو ان اش دف رجلاب فيطغ یبل

 اوناك ىتلا میسااجت ىلإ اوج هنا رذأ مهموق ىلإ ناشی اوكلَ اف . حرون موق نم نیلاص لاجر هامأ

 «تدبغ لما خفت و كا ا كله اذإ ىح ۰ هدب مم ¢ الف مپ ” امسأب اهوّدتو اباصنأ نسال

 وه ( ماشم ان رخا ) هلوق - رذ ىنأ ريغ ةمجرتلا هذه تطقس ( قوعيو ثوغي ۳ ادو باب ) هلوق

 هئيب دقو ٠ ۳ وهو هيأ اذک ( ءاطع لاقو جرچ نيا نع ) هلو ۰ یامنصلا فسوي نا

 ممودبعي حون موق ناک ناثوأ : لاق ةيآلا اعاوس الو ادو إل ىلامآ هلوف ف لاق جرج نبا نع رخآ هجو نم ىبك افلا

 قلی لو ىفاسرخلا وه روكذملا ءاطع نال عطقنم اذه لبق ( سابع نا نع ) هلق . ملا سابع نبا ناک ءاطع لاقو

 نا نع ىناسارخلا ءاطع قريخأ : لاقف خرج نبا نع هریسفت ىف ثب. هلا اذه قازرلا دبع جرخأ دقف « شابع نبا

 ځرج ناو « سابع نبا نع اسار +۱ ءاطع نع جرج نبا ریسفت ىف ثيدحلا اذه تبث :دوءسم وبأ لاق و « سابع

 ىف لبنح نب دمحأ نب حلاص ر کدو . هيف رظنف ءاطع نب نائع هنبا نم هذخأ امو ىناسارخلا ءاطع نم ريسفتلا عمسي مل

 . فيعض : لاقف یناسارلا ءاطع نع رج نبا ثيدح نع ناطقا يمي كأس لاق ینیدلا نب ىلع نع « لاعلا »

 ان ربخا قالطا زيجتسي جرج نبا ناكو . ىبتنا هيلا هعفد باتيك ره اما « ءیشال : لاق . انريغأ لوقو هنا : تاقف

 هانعم امالك < جرج نبا ريسفت ١ نع ركذ هنأ ییدلا نب لع نع ترآ ليعامسالا لاقو . ةيئاكملاو هل قانلا ىف

 هاورف هكرتف ثيدح لك ىف یناسار | بنكي نأ قارولا ىلع لاطف « سابع نبا نع ىتاسارخلا ءاطع نع لوقي ناكدنأ

 ىبيدملا نب ىلع نع دمحأ نب ملام اهركذ ىلا ةصنلا ىلا اذهب راشاو . ىهتنا خابر ىبأ نب ءاطع هنأ ىلع ىور نم

 تل أس جرج نبا یل لاق لوقي فسوب نب ماشه تعمس ىنيدملا نبا لاق « لمهملا دييقت » یف ىنايجلا لع وبأ املع هبنو
 نع ءاطع لاق لاق اذا دعب ناكف ماشه لاق لاف . اذه نم ىفعا : لاق مث نارمع لاو ةرقبلا نم ريسفتلا ند ءاطع

 اعاو ییدملا نيا لاق . ىناسارخلا ادبتک یی « اذللم مث انبتكف : ماش لاق : یتاسارخا ءاطع لاق سارع نبا

 ءاطع نأ نظيف سامع نبأ نع ءاطع نع - - مرج نيا نع هتياور ىف یمپ - امام ناك روث نب دمع نال اذه تنيب

 نبأ نع ءاطع نع جرج نبا نع روث نب دمم قيرط نم روك ذاا ثيدحلا ىبك افلا چا فو حابد ىفأ نیا

 تا ىراخبلا ىلع مظعتسا ام اذهو . ىناارخلا لاقف مدقن اک قازرلا دبع هجرخآ و :ىناسارخلا لقي لو سابع

 نا ءاطع نعو ىناسارخلا ءاظع نع جیرچ نبا دنع هصو دخ ثيدحلا اذه نا یدنع یوق ىذلا نکل « هيلع قخم

 ف ثيدحلا اذ ثدح ال نأ ريسفتل اب ثيدحتلا نم حابر ىبأ نب ءاطع عانتما نم مزلپ الوب امیج حابر ىبأ



 ريسقتلا باتت هم 0020200 ۹1۸
 هداتتعاو لامت الا طرش ف هددشآ عم كلذ ىراخبلا ىلع نخ فيكف الإو ‹ ةرک اذلا ین وآ با وب الا ند ا باب

 هذه جيرخت نم راكي و هنأ كلذ ديوي امو . ةصقلا هذه ىلع هبن ینلا وهو هخبش ىنيدملا نب ىلع ىلع لامآ ىف ابلاغ

 سال اهجارخ] نم رتکتسال هيلع ینخ ناك ولو « حاکنلا ف رخآو اذه نيمضرم دانسالا اذهب ركذ امناو ةخسنلا
 نع قازرلا دّبع ةناود ىف ( دعب برعلا ىف حون موق ف تناك ىلا ناثوالا تراص ) هلق . هطرش ىلع امنا اهرهاظ
 اسوجم اوناك مهنا اوعزر : ةديبع ربآ لاقو « دء) برعلا اهتدبع م حوا موق أهديعل ةهلآ تناك : ةداتق نع رمعم

 « طلغ اسوجب اوناك هلوقو . ىهتنا ضرالا ىف ابف سيلبا اجرخآ ابنع ءاملا بضن ايلف « نافرطاا ىف تقرغ اأو
 «فيرعتلا»فىليرسلا رکذو . كلذ فالخ نوعد 0 رفلا ناك ناو ؛ ليوط رهدب كلذ دعب تئدح ةلک ةيسرجلا ناف

 دحأ مهنم تام ايلف « مهئاعدب نوكربتي اوناكو هدعب امو عاوس كلذكو « ليق ايف مدآ نب ثيش نب' وه ترذپ نأ
 « ةيلهاجلا ىف برملا ىف ةنس تراص مث « مهل ناطيشلا حيردتب اهودبعف ليئالبم نمز ىلا اهب او>س و هتروض اولثم

 « سون دمب مانصالا ةدايع ف أدبملا اوناک مجن] ليق دقف دنا لبق نم ؟ءاعالا كلت مهل ترس نأ نم يردآ الو

 ىلع كلذ وحن هيف رکذ هناف (۱)دلخم نب ق ريسفت » نم هافلت هلقث ام هرکذ امو . ینا كلذ برملا مهلا ناطسشلا مآ

 ضرأ ىلا اهلخدأ مث مهمانصأ اهب اومسق دنملا ىلا تمقو ءاعالا كلت نأ هيفو « هلیذ ىف ركسع نبا هيلع هبنام
 اذکمو <« هب مرآ و مرك ا دو ناكو « هبلصل مدآ دالوأ اونا من ريبزلا نب ؛ ةورع نعو « ی نب ور برملا ۱

 اوناکو : لاق مامسف نينب سخ مدال ناک : لاق ىظرفلا بک نب دمع قیرط نم « کم باتك» ىف ةمش نب رمع هجر ۳۹

 اهوديعف : ايفو ةصقلا رخآ ىلا رخالل لاق مث مه هروصف ناطمشلا ءا . هيلع او زط مهم لجر تاف . ادايع

 ىك افلا جرخآ دقو . مدآ نب لیپ اق دلو نم لجر ممل هروص ىذلا نأ ىرخأ قيرط نمو . احون هللا ثعب یح

 .ةمالم الب لخداو « ةماحم ابأ بجأ : لاقف هاتأف « نجلا نم ىر ةعيبد نب ورمعل ناك : لاق ىلكلا نبا قيرط نم

 قاف لاق . بجيت اهتدابع ىلا برملا عدل مث « بهت الو ةماهت اهدروأ مث . ةدعم امانصأ ام دمت «ةدج فیس تأ مث
 سی رد]و حوا دبع ىلع تديع ىلا مانصالا یهو ءارسنو قوءير ثوفيواءاوسو ادو اء دج وف ةدچ لحاس ورع

 اهتدايع ىلإ اعدف مسوم ا رضحو ةمابت ىلإ 0 جرخو ورم امرا اف لمرلا ۷ ۱ 1ع ینسا ده ابحرط نافوطلا نإ مث 2

 : قمس] نبا لاق (لدنجلا ةمود بار تاكف دو امأ) هلوق . مدقت اك ی نب ورع وه هءيبر نب ورمعو ؛ بیجاف
 « لادلا مضب ةمودو , ةعاضق نب فاحلا نب نارمع نب بلغت نبا وه ةرو : تاق . ةعاضق نب ةر و نب باكا ناکو

 امأو ) ابمضإ هدحو عفان اهأرقو راولا حتفب ةب دوو « قارعلا ىل 5 ام ماشلا نم ةئيدم نونلا نوكسو ميجا حتف لدنجلاو

 عاوس ناك: قحا نب] لاقو . E E اوناكو ؛ رشم نب ساب لا ن کردم نبا ةديبع وبأ داز (ليذهل تناكف عاوس
 . تناكف ثوني امأو ) هلوق ٠ لحاسلا ةبج نم زاجحلا ضرأ نم ءافا فیفختو ءا رلا ضب طاهر هل لاقي مهل ناكم
 ۱ ٠ دارم نب ةیجان نب هللا دبع نب فیطغ وهو دارم نب فيطغ ىنبل تناك و ةداتق لس رم ىف (فيطغ ىئبل 2 دارم

 هلق . شر توغی اوذخنا جحذم نب شرجو ءىلع نم معآ تناك : لاق قحإ نبا قبرط نم یہک افلا یورو
 ميجا مضي فرا ىويمشكملا نع هلو , واولا نوكسو ءاحلا حّفب ىنم مشكلا ريغ نغ رذىبأ ةياوو ىف ( فر اب )

 امد ) هلق ٠ اس دنع : دذ یی ريغ داز .« نون مث واو مث مب نوجلاب قسنلاو ۱ ةداتق لسم ىف اذکو هاولاو

 « را نبا» : یرخآ قو 0 خس ی اذک (۱)



 “4 ۸۹۲۰-6۲۱۰ ثيدحلا

 نا | قبرط نم یک افلا یورو , جح ذم نا دارو نا.مه م ىم لا اذه : ةدييغ وبآ لاق 1 نادم یناکف قوعي

 ىذ لآل ري یزناکف رن انأو ) هلو ۰ ° مهضرأاب قرمی اوذخنا نادم نم نطب ناویخ تناك : لاق قحإ

 ۰ e ریہ ضرأب هرذخا 00 نا نآ قيرط نم ىبك الا داز« ںی نم عالک لا یذل « ةداتق لسم ف ) عالكلا

 معزو « ىلوأ وهو رذ یا ريغأ « رسا و ١ ظفل طقاسر « مه اذک (حون مرق نم نيهلاص مرق ءامسأ « رسنو) لوق

 باوصلاو : حراشا اذه لاق م (o شما ى ىدصلا طخ تارق اذگو ‹ طاغ ۾ سل و » هل وق نأ حارشاا ضعإ

 ءامسأ هذه لاقب و » لاق « عالكلا ىذ لآل تناكف رسن ا هلرق هعإ روث نب دهم ةراور ىف عقرو : تلق . یهو

 امه دح أ :نالوق مانصالا هذه یف لبق م لصح : حارشلا ضم لاتو ؛ هبآوصو مالكلا هجرأ اذهو 0 نیل اص مرق

 لوق ىلا كلذ مجرم لب : تلف . ةصقلا رخآ ىلا نيحلاع لاب ر ءامسأ تناك امن ىتاثلاو ‹ حون موق ىف تناك اهن

 دبعت ملف ( هلوق ٠ . كلذ ىلع مثدعإ نم میمین 9 مانصالا هذه حوا موف ةدايع أدتيم تناك نی املا ةصقو « دحاو

 .ابصوصخم روصلا كلت لع ىأ « لعلا خسنو » نهدکلاو رذ نالو ؛ مه اذنك (لعلا خسنتو كئلوأ كله اذا ىتح

 ءانبالا تناکو , حون دبع ىلع مانصالا تادحام لوأ : لاق ريمع نب ديبع نب هللا ديبع قيرط نم ىبكافلا جرخأو
 لعفف تام مث 2 هرظأ هيلا قاتشا املكف هتروص ىلع الاثم لنا 0 ع ریصب ال لم هب هءلغ عزجل ممل جر تاز , اپ الات

 . اهودیعف ‹ مآ تناك ا مآ الإ هذه انقابآ ذا ام : ءانبالا لاقف « ءابالا تاف كلذ ىلع اوعب اتت یح لعف 7

 ىلع قوعلو ٠ دسأ ة ةروص ىلع ثوغیو « ة ةا ما ةروص ىلع عاوسو « لجر ةروص ىلع دو ناك : لاق ىدقاولا کوس

 نم مدقت ام یعتقم وهو « رشبلا ةروص ىلع اوناك مهنأ دوهشملاو ذاش اذهو : رباط ةروص ىلع رس و « سرف ةروص

 معأ هللاو . اهتدابغ بیس ىف راثألا

 عه ما ی 5

 ( لإ یحرآ لف ) :روس (۷۲)

 اناوغأ ابل : سابع نبا لاق

Êنب لوعس نع رشب ىأ نع ةناوع 5 ا ليءامإ نب یوم اش - 2۰۱ © اپ  

 ليج دقو « ظاكُع قوس ىلإ نيدماع هباحأ "نم ةقئاط ىف لي للا لوسر قلا لاق سابع نا نع ريَبُج

 لوح 0 اولاقف کن : اولاقن ¢ نيطايشاا رتمجرف بد ِظ تكسرأو ¢ :امسلا ۳0 نيو نيطاي لا نيب

 اون رضاف « ثدح ام الإ ءامسلا ربخ نيبو كني "لاح ام : لاق . بش الع تآسرأو مایا رب نيبو انديب

 و م و 7 0 4 5 0 ت 5

 اهب راغمو ضرالا قراشم اوب رضف اوقاطناف ؟ ثدح ىذلا مالا اذ هام اورظناف اهم راغمو ضرالا قراشم

 هللا لوسر ىلإ ما وتاوبج"وت نيذلا قلطناف : لاق ؟ءاملا ربخ نيبو مپتیب لاح ىذلا مالا اذهام نورظني

 «هلاوممست آر قلا اومم الف « رجفلا ةالص هباصأب ىلصي وهو ظاك عرف و ىلإ ماع وهو نب و

 نم دشاح نب مشج نب كلام نب ديز نب ناویخ ل آ بسن هیفف ۰5 "ص ( ینادمپا لياكالا ) نم رشاملا باتكلا رظا (۱)

 نولاپ نادمه هال ناويخ ةيرف ىف ناکو « قومي صال مهتدابعو نادمه



 ريسفتلا بانک e“ ب ٠

 ابجع انآرق انهم“ ان] « انموقاي : اولاقف موق ىلإ اومجر كلانرف ٠ ءاملا د کنی لاح ىذلا اذه : اولاقف

 "لإ یحوآ لق ) يلم هين ىلع "لجو "نع لا لاو ٠ ادحأ انبرب هل رش ناو« هب اثمأف دشا ىلإ یدبم

 ۱ رجلا لوق هيلإ یحوآ الو € نجلا نم ۳ عمتشا هنأ

 دنع وه ( اناوعأ اديل : سابع نا لاق ) هلوق ٠ نجلا ةروس ام لاقيو ٠ مه اد ( یحوآ لق ةروس) هلوق

 نع ةدملط نآ نب ید قيرط نم متاح ىبأ نا هلصوو « بابلا اذه ىف روكذملا سابع نبا ثيدح رخآ ىف ىذمرتلا

 ةدبل عج ىلوألاف ةدحوملا حتفو ماللا مضب هدحو ماشهو ءابلا حتفو ماللا رسكب رووجلا ةءارقو « اذركه سابع نبا

 فورعملا دبللا ىم“ هب و ضعب ىلع هضعب بك ارتا ىأ ديالا ءىثلا دبللاو ةدبالاو ٠ برقو ةبرق وحت نوكس مث رسکپ
 م مب ةدبل عمج یہف ماللا مطب یا امأو ةدللاك هلع نيمحد م ةيكارتم تاءامج هيلع نوت وكي نجلا تداك ىنعملاو

 ورع یآ نع یورو اديثك یا مادبا الام) ىلاعت هلوقك اريثكاممج | وناک من یملا و «فرغو ةفرغ لثم نوكس

 اهنأكف نوکس مث مضب نصيح نبا ارو . ةئلابم ءانب وهو ۰ روبضو ربص لثم دوبل عمج ىه ليقف نيتمشب اضيأ
 ىلا ةءجار اراك تآارقلا هذهو « دجاسو دجسك ديال عمج ةددشم ةحتف مث ةمضب ىردحجلا أرفو . ابليق ىلا نم ةففخم

 رهعم نغ قازرلا دبع یورو . دمتعلا وهو نآرقلا اوعمتسا املل علي ىنلا ىلع اوحازت نجلا نأ وهو دحاو ىنعم
 هللا هل ینلا رونلا اذه اوثفطي نأ ىلع اوصرحو نجلاو سنالا تدبلت لِي هللا لوسر ماق امل : لاق ةداتق نع
 ىنسنلل اذه تبث ( اصقن اسخي ) هلوق . بلا یا ىف هنكل ةروپشلا ةءارقلا ف حضاو ظفللا ىف وهو « ىلاعت
 ( يي هللا لوسد قاطنا ) هلوق ٠ ةيش-و ىبأ نب رفعج وه ( رشب ىبأ نع ) لوق . قلخلا ءدب ىف مدقتو « هدح و

 نع ىم ا نب ذاعم نع یناربطلا نع ءجرختسملا د ىف معن وبأ ءبرخأو «ةالصلا ةفص قو انه یراخبلا هرصتخا اذك

 لسم هجرخأ اذکمو ؛ خلا «یاطنا مآرالر نجلا ىلع لي هللا لوسر ارقام» هلوأ ىف دازف هيف ىراخبلا خيش ددسم

 نآل ادمع ةظفللا هذه فذح یراخبلا نأكف , ىراخبلا هب هجرخآ ىذلا دنسلاب ةناوع ىبأ نع خورف نب نابيش نع

 لسم كلذ ىلا راشأ دقو ٠ سابع نبا ین ىلع امدقم كلذ ناكف « نجلا ىلع أرق زا ینا نآ تيئأ دوعسم نا

 تأرقف هعم تقلطناف نجلا یعاد یانآ » لاق هي ىنلا نع دوعسم نبا ثيدح اذه سايع نبا ثيدح بقع جرخأف

 ركذ باب » ىف ثعبملا لئاوأ ىف مدقت ( هبات نم ةفئاط ىف ) هلو . ىتأيس اک ددمنلاب عملا نکی و « نآرقلا هيلع

 فئاطلا لا مب ىنلا جرخ امل ثءبملا نم رشع ةنس ةدعقلا ىذ ىف ناك كلذ نأ اركذ دعس ناو قح] نبا نأ « نجلا

 ام] ةضورفملا ةالصلاو « رجنلا ةالص هبامعاب ىلصي هوأر نجلا نأ » ثءدحلا اذه ىف هلوق هذيؤيو ءاهنم مجد مث
 .هنكل ۰ ءارسإلا دعب ةصقلا نوكستف ثالث وأ نيتتسب ةرجملا لبق حجارلا ىلع ناك ءارسالاو ءارسالا ةليل تعرش

 . ىلا جرخ ال يي هنأ قع] نا هركذ امو قلخلا ءدب ىف مدقت اک حیحصلا ىف ام لصحم نآل « یرخآ ةبج نم لكشم
 ةبجو تناك ابلعلف < ةياحأ نه ةفئاط ىف قلظا هنإ لاق انهو « ةثراح نب ديز الإ هب احصأ نم همم نكي مل فئاطلا 1

 هلوق ٠ ندصاق ىأ (نندماع) هلو ۰ هوتفارف قى رطاا ءانثأ ىف هباحمآ ضعب هاقال عجر ال هنأب عجبا یکی و . یرخآ
 لهال فرصلا ىئايحللا لاق « همدعر فرصلاب ةمجعم ءاظ هرخآو فاکسا فيفخنو ةلمهملا مب ( ظاکع قوس ىلا )



 ۷1 4٩۲۱ تيدحلا

 کم نيب داو فق لخت وهو مم اوم مظعا نم ناک لب . برم فورعم مموم وهو < مع ةغل همدعو زاجحلا

 . نملا ءامدص قيرط نم ةلحر6 لزانلا نرق ءارو وهو : لابمآ ةرشع امهزب برقأ فئاطلا ىلا وهو فئاطلاو

 جرأت « ةئامو نيرشعو عسل ةئس ىلا اةوس لزت لو « ةئس ةرشع سمخم ليفلا لیق تثدحأ ام لوأ : ىركبلا لاقو

 ءارعشلا دشنت و نورخافتی و نوهیابقب لاوش عیج هب نومیفی اوناكو « نالا ىلا تکرتف اهوبهنف ةيرورحلا جراوما

 : ناسح لوقک هرامشآ ىف كلذ رثك دقو « مل ددجت ام

 ظاكع نم عماجلا ف رش 2 امالک کل تييح نإ رشنأس

 ةنج نوثأي مث . لوح نوفوطي روخص كانه تناكو . ءادتبالا هل لاقي هنم هب نوعمتج ىذلا ناكملا ناو
 دقو : جاا تقو ىلا هب نومیقیف ةفرع فلخ وهو « زاجلا اذ نوتأي مث . ةدعقلا ىذ نم ةليل نيرشع امي نومیقیف

 ام ىلعو « لاق اذك « ةسفن ىلا *ىثلا ةفاض نم ظاكع قوس : نيتلا نبا لاقو . اذه نم ءىش جملا باتک ىف مدقت

 ءاحلا رسكب ( ليح دقو ) هلوق . كلذك نوكي ال ءادتبالا هل لاقي ظاكع نم ناكمب ماقت تناكقو.لا نأ نم مدقت

 ءامساا ريخ نيب و نيطايشأا نيب ) هلو ۰ لوبجلل ءانبلا ىلع عنمو زجح ىأ مال اهدعب ةيناتحتلا نوكسو ةلمبملا

 مدقلا نامزلا اذه ىف عقو بهشلا لاسراو ةلوليحلا نأ اذه رهاظو ۰ باوش حج نيتمضب ( بهشلا مماع تلسرأو
 « نيتصقاا نمز رياغت ديؤي ام اذهو « ةيوبنلا ةثعبلا لوأ نم مهل عقو كلذ نأ رابخآلا هب ترفاضت ىذلاو « هركذ

 ربا اذه ىف هلوق الإ كلذ ىلع ركعيالو « نیتنسب فئاطلا ىلا مقلب هج ورخ لبق ناک نآرقلا عاتسال نجلا *یجم نأ و

 ناك رم هناف ءارسالا ةليل تاواصلا ضرف لب كلذ نوكي نأ لمتح ه9 « رجفلا ةالص هباحصأب ىلصي هوأر ما

 حصیف ؟ال مأ ةالصلا نم ءىش سنا لبق ضرتنا له فلتخا نکل و « هباحصآ كلذکو , امطق ىلصي ءارسالا لبق

 ىلاعت هلوق هيف ةج+او ءا ورغ لبق ةالصو سمشلا عولط لبق ةالص ناك الوآ ضرفلا نإ : لاق نم لوق اذه ىلع

 ثیدحیف رجفلا ةالص قالطإ نوكيف « تابالا نء اهوحنو ( اهب ورغ لبقو سمدشاا عولط لبق كبر دمح حبسف )

 . ثعبلا لوأ نم ةمدقتم نجلا ةصق نوک « ءا رسالا ةليل ةضرتفملا سخلا ىدحإ اهنوكل ال نامزلا رابتعاب بابلا

 ىربطلاو ىذهرتلا جرخأ دقو . ثيدحلا اذه حرش ىف مهم الك ىلع تفقو نم دا هيلع هبنی مل ام عضوملا اذهو

 سابع نيا نع ريبج نب ديعس نع ىعيبسلا تح ] ىبأ قيرط نم هتركذ یذلا لاكشالا نم ملاس قايسب بابلا ثيدح

 نوك: ةملکاف  افاعضأ اف اوداز ةملكلا اوعمس اذاف «یحولا نوعمتسي اینا ءامسلا ىلا دعصت نجلا تناك » لاق

 هجرخأو « كلذ لبق اب یر مرجنلا نكت لو « هذعاقم اوعنم متلي ینلا تعب الف  الطاب نوكيف اودازام امأو اقح

 دعاقم نجال ناكر هلوأو الواعم ريبج نب ديعس نه بئاسلا نب ءاطع قبرط نم امهريغو هیودم ناو اضيأ یراعل

 « ءامسلا نم نيطايشلا ترحدف « قلي ینلا ثمب ذا كلذك مه انیبف » تیدلا « یحولا نوعمتسي ءامسل ىف
 نكت لو بکار کلا نم !وآر ال ضرآلا لهأ عزفو « قرتحا الإ مم دحأ دمصي ال لم « بکار کلاب اومرو
 اهوبی-ف مملاومأ ىلا اودمعف كلذل نطفت نم لوأ فئاطلا لهآ ناکو « ءامملا لهأ كله : اولاتف كلذ لبق

 مل اهب نودتهت ىلا بکا وکلا نم مكملاعم ناف. ملاومأ اركل ال کلیو : لجد محل لاقف ءاهوقتءف مديبع لار

 ةب رما لاقف « ابمشف ةبرتب ضرأ لکنم ىتأف « ثدح ضرالا ىف ثدح : سيلبا لاقو . اوملفأف « ءىش ام طقسب

 پاټک د ق دواد ىفأ دنعو « نآرقلا اوعمتسا نيذلأ مهف ؛ نجلا نم ارفن هيلا فرضف « ثدحلا ثدح انه : ةءاهت



“VYأ يسفتلا باتك ۵  

 : ممل لاقف « ىبع دق ناكو « ورع نب ليلاي دبع وه لاق ام فئاطاا لهآل لاق ىذلا نأ یمشلا قب رط نم « ثعبملا

 وهف فرعت ال تناک نو « سانلا ءانف دنع وہف فرعت یا یھ اهب یرب ىتلا موجنلا تناك ناي ءاورظفار ارت ال

 قيراط نم ىربطلا هجرخأ دقو . مقلب ىنا ثعبمب اوعمس نأ اوثبلي ملف « فرمآ ال موجن ىه اذاف اورظنف . ثدح نم
 ريكب نإ سن وب ةياور ىف داز« « ماشه نبا رصتخم و ىف دائسإ ريغب الوط« هرعت ی نا ركذو « الرط» ىدسلا
 الجر نأ هثدح هنأ هليا دبع نب هللا دبع نع هثدح هنأ یزخالا نب ةديغملا نب ةيتع نب بوقعإ نع كلذ. هدنس قاسف

 . هوحن ركذف « سانلا نم موجنلاب ىمر ال عزف نم لوأ ناكو « برملا ىهدأ نم ناكةيمأ نب ورم هل لاق فيقث نم

 ورع اوعأف « فيقث موجنلا ىر نم عزف ترعلا لوا , لاق ةبتع نب بوقمپ نع رخآ هجو نم دعس نبا هجرخأو

 « ةعيبر نب ةبتعل ليل اب دبعل بوسنملا لوقلا بسن و « هقايس يغب هوحن بسنلا ىف راكب نب ريبزلا ركذو . ةيمأ نا
 ضايع لكشتسا دقو « دمتعلا وهو ةثعبلا لوأ تعفو ةصقلا نأ ىلع لدت رابخالا هذبف . كلذ ىلع ادراوت امیاعاف

 * رهاظ : ضايع لاقف « ةتركذ ال اوضرعت لو رخآ اهضوم بارلا تردح نم امهریغو ىووالاو یاعرقلا ههیت و

 ةيشاف ةنابکلا تناك اذطو . هبه مهياطو هل نيطايشلا راكذإل لَو ىنلا ثصبم لبق ن نكي مل بوشلاب ى رلا نأ ثيدجلا

 ىف ىلاعت لاق اک « عمسلا قارتسا نيب و نيطايشلا نيب ليح نأب امدس عطق ىتح « مهمكح ىف املا اوچ مو برملاق

 نىق « عمسلل دعاقم ابنم دعقن انك انإو « اشو اديدش اسرح تمام اهاندجوف ءاملا انسملانإو ١ ةدوسلا هذه

 بارغتساب برءلا راعشأ تءاج دقو (نولوزعمل عمسلا نع مبنا ) ىلاعت هلوقو (ادصر اباهش هل دمي نالا عمتسپ

 ' راکن] نم ثيدحلا ىف رکذ ام هدژب و 5 هتوبن لئالد دحأ كلذ ناکو , فعیلا لبق هود عي : ذا هراکنو امر

 كلذ نم برملا راممشأ ىف ءاج ام اوجتحاو « ايندلا تناك ذم اهب ىرب بہشلا لزت مل : مهضمب لاقو لاق . نيطايشلا

 ضرتعا نمل ىرهزلا لاقو . هلي ىنلا نع اثیدح سابع نبا هيف عفرو « ىرهزلاو سابغ نا نع یوماذهو : لاق
 راشأ ینلا ثيدحلا اذهو . یهتنا ددشو اهرمأ ظاغ : لاق ( ادصر اباهش هل دب نالا حمتسب نف إل هلوقب هيلع
 2 ىلا دنغ انک» اولاق راصنالا نم لاجر نع سا, نبا نع هللا ديبع نع ىرهزلا قبرط نم لسم هجرخآ هءلا

 نع قازرلا دبع هجرخأو . فبدلا ۰ ةياهاجلا ق هب ىراذإ اذهل نولوقت م نك ام : لاقف < رانتساف مجنپ یر ذإ

 . ددشو ظاغ مالسالا ءاج ذإ هنکلو. م : لاق ؟ ةيلهاج لا ىف ام ىرب نکا موجنلا نع ىرهزلا لمس : لاق رمعم

 نأ مزلپ الو « نیبطاختا ةيلهاج ىأ ,ةيلهاجلا ىف اهب یر اذاد لب هلوقب دارملا نوكي نأ لمتحيو . نسح عج اذهو
 ثمبملا دعب الإ اولسي مل مهناف , ةيلهاج ىف مهمالسا لبق اوناكو « رامن الا كلذب بطاغلا ناف ثعبملا لبق كلذ نوكي
 ن سوأك ةيلهاجلا ءایدق راعشأ قدوجوم وهو « اعدق موجنلاب فذقلا لزب ل : لیپساا لاق و . ةنس ةرشع ثالثب

 نيطايشلا عطقب ايم ثسبلا لبق اهب ىري نكن | اهنأب عدم : یطرقلا لاتو . امهديغو مزاح ىبأ نب رشبو رجح

 , بناوجلا عی نم یرت الو بناج نم ىرتو « ىرخأ ىرت الو ةرات ىرت تناك نكسلو < عمسلا قارتسا نع

 ام هبنم نإ بهو نع تدجو مث . ىهتلا ( اروحد بناج لك نم نوفذقبو ) ىلاعت هلوقب كلذ ىلا ةراشالا لعلو

 عنع ال ءاش فيك نیف باقتي نيلك تاوامسلا ىلا دعصي سیلب] ناک : لاق رابخ لا فلتخم نيب عمجي و لاكشإلا عقرب

 قرتسي راصف ثالثلا نم بجح انيبن كعب الف « تاوامس عبرأ نم ذئنيح بج « ىميع عفر نأ ىلا مدآ جرخأ ذنم

 نكت مل : لاق سابع نبا نع ىفوملا قيرط نم ىربطلا يور ام هديتي و . بک اوکلاب نوفذةبو هدونجو وه عمسلا



 تیدحا 4٩۲۱ ۳

 . كلذ اوركناف « نيظايشلا تجرو !ديدش اسرح تسرح دمت تب الف « دعو ىسيع نيب ةرتفلا ىف سرحت ءایسلا

 دق نیطایشلا تناكو « رهاظ ند وأ ىف ضرالا ىف نوكي نأ الإ سر نکت مل ءامسلا نإ : لاق یدسلا قبرط نمو

 نكت ل ببشآآ نآ را رهاظ : ريثملا نب نزلا لافو . اوجر د# ثعب ايلف « ثدح ام اف نوعمسي دعاقم تذغغا

 ( ادصر ابابش هل دب نالا عمتسي نف ١ ىلاعث هلوق امو . لسم ثيدح هيلع لد ال ؛ كلذك سيلو « ام یرب

 كلذل اهوفصوف ةرمتسم ةباصإ مم اصآ ةثعيلا دمب و . ىرخأ بيصت الو ةران بیصتا ىرت تناك بهشلا نأ هازعف

 نأ الو : ليوسلا لوف اما و . املصأ ال ةباصالا ماود ددجنملا نوکیف , هنطخ ال ءیثلا دصرب ىذلا نال « دصرلاب

 ءاجرا ةياصالا قتةح عم ضرعنلا حقی نأ زوج هنأ هبارجل « یرخآ قم هل ضرعتب مل ناطیشلا ءىطخم دق باما

 جرخأو . مدقت اک رشلا نم هيلع عبط ا ةباصإلاب فطنخملا ىلاب ال مث « باهشلا ةباصإ لبق اهئاقلإو ةملكلا فاطتخا

 یبللا كلام نبا - ديغصتلاب لاقيو نیتحتفب - بهل قيرط نم دنس ريغب رع وبأ هركذو امهريغو هدنم ناو ىليقعلا

 قارتا نم مهعئمو نيطايشلا مجرو هامسلا ةسارح فرع نم لوأ نم : یاقن ةناركل لَ ىنلا دزع تركذ : لاق

 یّآ دق اريبك اخہش ناكو كلام نب رطخ هل لاقي انا نهاک دنع انهمتجا انآ كلذو , مرجنلا فذق دنع عمسلا

 اهنم انعزف انا « اهي یرب ىلا موجنلا هذه نم لع كدنع لع « رطخاي : انلقف- ةنس نونام و ةتسو ناتئام هيلع

 : ةتوض اعفار نهاكلا خرصف 3 ءامسلا نم مظع محن ضقناف : هيفو « ثيدحلا ؟ اهتبقاع ءوس انفخو

 هبامش هقرحأ هباذع هماخ هباصا هب اصا

 : اضيأ لاق هنأ ربخلا قو « تاببالا

 ناشلا مظع ثوعبم لجأ نم ناطاس یذ فلتی بقاثب ناجا اتع عمسلا عئم دق

 : لاق هنأ هيفو

 سال ىن ريخ اوعبتي نأ ىمفنل ىرأ ام ىوقل ىرأ

 ةوبنلا مالعأ نم الع هنركا هتركذ ال > هيف الولو « ادج فیعط هدنس : ربع وأ لاق « هلوطب ثيدحلا

 لب یا تومي ىحولا عاطقناب عطقنا البف ىحولا لوزن بيسب ددش و ظلغ اهب ىرلا ناكاذا ليق ناف . لوصآلاو

 دلو لوقن انك : اولاق ملم دنع هيفف « مدقتاا ىرهزلا تيدح نم ذغور باوجلاف ؟ ام ىرب نآلا اهدهاشن نو
 اذإ ابر نكلو « هتايحل الو دحآ توا ىرت ال املاق : یب هللا لوسد لاق < می لجر تامو ميظع لجر ةليللا

 ىلا هب نوفدقيف عمسلا نجلا فطخيف ايئدلا ءامسلا بسا غلبي ىح اضءب مهضعب تارایسا لهأ ربخأ !رمآ ىضق

 « ةكئالملا ىلا هرمأب قلث ىلا ثداوحلا نم ددجتي ام عطقنی مل ظفحلاو ظیلفتلا ببس نأ كلذ نم ذغؤيف . مهئايلوأ

 أَي ىنلا نمز ىف عمسلا قارتا ىف میعمط عطقني مل ثعبملا دعب كلذ ىف مهيلع ظيلغتلا ةدش عم نيطايشلا ناف
 تعم عمسلا قرتسق ايف نيطايشلا نأ بسحأ ىلإ : هءاسن قلط ال ةبلس نب نالیغل رع لاق دقو « هدعب امم فيكف
 ستسا عملا ميقارتما نآ ىف رهاظ اذبف . هريغو قازرلا ديع هجرخأ « ثيدحلا كلذ كاا تقلأف تومتس كن اب

 هتک رح ةفخ مرحآ فاعتخا نإ الإ كلذ ىلا نولصي الف ثدح ام *یشلا عاتسا نودصقي !وناكف < 2 ىلا دعب

 . ىليمسلا لوق ىلع درب اذهو « اهولوادنو اهو هم الإو تناف هب احعال اهيقلي نأ لبق هب اصأ ناف « باهشلا هعبقيف ةفطخ

 یرابا حف ه ۸ ج۸ - م



V€ريسفتلا باتك - ۵  

 ةياور ىف مدقت اكس ياب وه كلذ مهل لاق ىذلا ( ثدح ام الإ ءامملا ريخ نيبو مكنبب لاح ام لاق ) ىل . هركذ مدقملا

 ىلاعت هلوق هنمو « اباكاسييف اوريس ىأ ( اعراغهو ضرالا قراشم اوبرضاف ) هلوق ۰ اميرق ةمدقتملا قح] یا
 اوكشف ها دحر ع سابع نا نع ريبج نب عفان ةءارر قو ها لضف نم نوغتدي ضرالا ىف نوب رضي نورخآر)

 ناک لبق ( اوهجوت نيذلا قلطناف ) هلوق ٠٠ ةلخم ىف ةبحوب لصي متلي ىتلاب مه اذاف « هدونج ثبف « سیلبا ىلا كلذ

 ۱ قب رط نم هب ودم نبأ جرخأو . « یعوم دم نم لزنأ داواق اذفو٠ دوويلا ند ىلع نجلا نم نوروكذملا ءال وه

 نبا نع ةمركع نع ىبرع نب رضنلا قيرط نمو « ةمست |واك م هنأ سابع نبأ نع ريبج نب ديعس نع سيق نب رمع
 نیییصت نم ةمررأ اوناك : لاق نكل هرعت دهاجم قي رط نم متاح ىبأ نا دنعو « نيبيصن لهأ نم ةميس اوناک سابع

 « فيرءتلا» ىف ليبسلا لقن و . بقحالاو نادروو سردالاو رضامو رصاشو اینو ارح مو «نارح نم ةئالث و

 ةصق هريغو مالس نب یحم ركذو لاق . بقحالاو یثان و یئزءو رضاىو رصاش : ةسمخ منم ركذ ديرد نبا نأ

 نبا هہاع كردتساو . هما ال مدحآ بل بقحالا ةعيس اواک ناف : لاق ةمدوز ةصقو قارس ةصقو راج نب ورع

 قباطهره : تلق . ةعسن اوناكابتا بةحألا ناكو قرسو ةعبوزو ور مهلا مط اذاف : لاق دهاج نع مدقت ام ركسع

 :سابع نبا نع ةمركع نع نابأ نب کلا قيرط نم اضيأ هيودرم نبأ ىور دقو . ةروكذملا سوق نب رمع ةياورل
 ٠ اطخ هيلع طخو . كينآ ىح قرظنا : دوعسم نبال ملي ىنلا لافف « لصوملا ةريزج نم الأ رشع ىنثا اوناك

 لاسر) نم ثيدحلا ىف ركذ ام مهيب ببس ناكالوأ !وءاج نيذلا ناف ء ةصقلا ددعت نيدباورلا نيب حلاو . ثيدحلا
 ماكحأ نع لاؤملاو نآرقلا عامسو مالالا دصقل اوءاج م دوعسم نبا ةصق ىف نيذلا ءىجم بيسو « بهنلا

 صفا ددعت ىلع ةلدالا یوفآ نم وهو ؛ ةر ره نآ كثردح ىلع مالكلا ىف ثعيبملا لئاوأ ىف كلذ تنيب دقو < نيدلا

 اوناكةقر فما صصقلا ىف ركذ نم لعلو ۰ تسباا بقع تناك ىلوألا ةصقلاو « ةرجملا دعب لسأ ای ةريره اب ناف

 ریثک قاخلا ,د ىف مدقن و . مدوفو ددمآ تبث دقو « دفو نم ناك هنأ الإ اثم ةصف لك ف سيل هنآل ءدعإ دفو نم

 « ذاجحلا دالب نم لاع ريغ ناكم لك-ا مسا ةاناملا رسكب ( ةماهت وحن ) هلق . ناهتساا هقار نجلا ماكحأب قلعتي ام

 « ريغ اذا ءىثلا ممت نم لبقو « حيرلا نوكسو را ةدش وهو نيدحتفب مهنلا نم افاقتشا اهرح ةدشا كلذب تيم

 ةلموملا حتفب جرسلا زاجحلا لبق نمو « قرع تاذ قرشلا ةبج نه اهدح : ىركبلا لاق , امئاوه ريختل كلذ اهل لبق

 r) تا لوسر ىلا ) هل ٠ اليم نوعبسو نانثا ةئيدملا نيبو اوب عرفلا لمع نم ةى رق مج اهدعب ءارلا نوکسو

 ظفلب ةالصلا ةفص ىف مدقتو « انه اذنك ( دماع وهو ) هلوق . يلب هللا لوسد اذاف اوقلطناف : نا ىلأ فا ور ىف
 ةبسانل رهظأ و هو ؛ هل ایمن عمجا ظفلب رکذ وأ « هعم ناك نمد لس ىذلا لمف نم لاحلا ىلع بصن و « نيدماع »

 نم ةليل ىلع : ىركبلا لاق . فئاطلاو كم نيب عض وه ةمجمل| نوكسو نونلا حتفب ( ةلخنب ) هلوق : انه ىلأ ةءاورلا

 هب اب لصي ) هلوق ٠ !ابثإ بارصا و ءاه الب لخنب لسم ةباور ىف عقوو ۰ لخت نامب اهل بسني ىلا ىو . کم
 : لاق رانید نب ورع نع ةنيبع نبا نع قازرلا دبع ةياور ىف عقوو , كلذ ىف سامع نبأ ىلع فلت مل (رجفلا ةالص ۱

 نع ةنيبع نا نع ةييش ىبأ نبا هجرخأو « ءاشءلا ىف أرقي للي ىنلاو ةلخنب كلذ ناک ريبزلا نبا وأ  ريبزلا لاق
 «متاح ىنأ نبا هجرخآ اذکو . مادبل هيلع نون وکی اوداكإ) ارقف : دازو ؛ هركذف ريبزلا لاق : لاق ةمركع نع ورمع
 وه ( كل انين ) هلوق ٠ هيلا اوغصأو نآرقلا عامسل اودصق ىأ ( هل اوعهسن ) هلوق ٠ حصأ لرآلاو عطقنم اذهو



Vo ٩4۲۱ كيدحلا 

 اي : اولاقف مبموق ىلا اوفچر ) هلوق ۰ اوعجر هيف لماعلاو « اولاقف ه ةءاور ىفو « اولاق هيف لماعلاو ناكم فراظ

 دحأب عقب ناءالاو : لاق < نآرقلا عام دنع اونمآ مهنأ اذه رهاظ : یدررالا لاق ) يع انآرف انعمم انإ انموق

 بتكلا نم لع هدنع نوكي وأ « لوسرلا قدصب لعلا هل عقیف ةزجملا طورشو زاجيإلا ةقيقح لمي نأب امإ : نما

 | لجو زع هللا لزنأو ) هلوق .٠ لعآ هقاو . لمتحم نجلا ىفنيرمالا اکو « هب رشبملا ىلا هنأ ىلع لئالد ایف ىلوالا |

 امل: مهموقا نجلا لوقو : سابع نا لاق » ىذمرثلا داز ( نجلا نم رفن عمتسا هنأ ىلإ ىحوأ لق : لب هيبن ىلع

 لاق «هدوجسب نودجسي هتالصب نولصإ هبامصأو ىلصي هوأر ال : لاق .ادبل هيلع نونوكي اوداكهوعدي هقا دبع ماق
 « سابع نبا مالك اذه ( نجلا لوق هءلا ىحوأ امو ) هلوق « كلذ مبموفل اولاق هل هبامأ ةيعاوط نم اوبجعتف

 ىلاعت هلوق هلثمو « اوعمتسا مهنأب هيلا هللا ىحوأ انو , مهب عمت مل ب هنأ الوأ هيلا بهذ ام هيف ررقت هناك

 مدع نم ملي ال نکلو . ةنآلا ( اوتصلا اولاق هورضح ايلف نآرقلا نوممتسب نجلا نم ارفن كيلا انفرص ذاو )

 نيطايشلا درجو تابث] ثيدحلا فو . هر رقت مدقت اك كلذ دعب مج عمتجا نوكيأل نأ اوعمتسا نيح مهب هعامتجا ركذ

 . ناطيش هن] مهنم نمآ نا لاقي الف « نامبالاو رفكلا رابتعاب نیفنص اراص الو ؛ دحاو ىمسمل امهنأو نجلاو
 « حبصلا ةالص ىف ةءارقااب ربجلاو . رفسلا ىف اهيعورشم هيفو . ةرجحلا لبق تعرش ةعاجلا ىف ةالملا نأ هيفو

 اورداب نذلا ءالؤد نآل غلب ام غلب ولو رشلا نم هنم ربظي اءال ةماخلا نسح نم دبعلل هللا ىضق ام رابتعالا نأو

 رظ ىلا ةرجلا ىلا هج 2 مراتخا ام ملا تاماقم ىلعأ ىف شیلب] دنع اونوكب مل ول نآرقلا عامتسا درج« ناميالا ىلا
 ةصق كلذ وحنو « ةمهاخلا نسح ةداعساا نم محل ىضق ام مهلع بلغف كلذ عمو ۰ اچ نم ثداحلا ثدحلا نأ هل

 ىلاعت هللا ءاش نا ردقاا باتک ین كلذل دیم ىتأيسو  نوعرف ةرحس

 لمكرلا ةروس - ۳
 سابع نبا لاقو . هب ةلقثم : هب رطقن ۰ ادويق : الاكنأ ”نسحلا لاقو  نماخآ : بو يهاجم لاقو

 ۱ ًاديدش : ًالهبو ٠ لئاسلا لر : اليوم ايث

 دعب عاملا درفأ هنا , ىلوأ وهو لمزملا ىلع نرقابل رصتقاو ۰ رذ فال اذك ( رثدملاو لمرلا ةروس ) هلوق
 . لصالا لع بمكنب يأ ةءارق تءاج دقو « یارلا ىف ءاتلا تءغدأف لمرتملا هلصأ دیدشتلاب لمزملاو . ةمجرتلاب

 : نسحلا لاقو ) هلو . ليللا مايق باتكىف مدقت دقو « هريغو ىبايرفلا هلصو ( صلخأ لتبت و دهاجب لاقو ) هلرق

 لكن اهدحاو لاکن الا : ةديبع ونأ لاقو , ىرصبلا نسحلا قیرط نم ىربطلاو ديمح نب دبع هلصو ( ادويق الاكنأ ْ

 نم ديمح نب دبع هلصو ( هب ةلقثم هب رطفنم ) هلو . لفلا لكنلا ليقو ٠ وبدلا وه اذهو « ديقلا وهو نوناا رسكب

 ىبأ ناو یربطلا هلصوو . ةمايقلا موي هب ةلقثم : لاق € هب رطفنم املا ) هلوق ىف ىرصبلا نسحلا نع رخآ هجو

 لقث نم راعفت 1 هب رطفنه) دهاجم نع ىرخأ قبرط نم متاح ىنأ نبالو « ةرقو» ةلقثم د ظفلب هقيرط نم متاح

 اركذم ديمضلا داعأ : ةديبع وبأ لاقو . ةمايقلا مويل ريمضلا نوكي نأ لمتعو . هلل ريمضلاف اذه ىلعو . ىلاعت امر

 لاةو) هلو ۰ راعفنم “یش ريدقتلاو فذح ىلع نوكي نأ لمتحيو « رطفت» هلوق ديرب « فقسلا زاجب ءامسلا زاجم نال

 هجرخآ و: هب سابع نبا نع ةحلط ىبأ نب ىلع قيرط نم متاح ىبأ نبا هلصو (لئاسلا لمرلا اليهم ابيثك : سابع نبا



 ريسفتلا باك - ۵ 1٦

 . لمرلا بیذکلاو « هرخآ كمبتي اًديش هنم تذ أ اذإ لیلا : هظفلو سابع نبا نع رخآ هجو نم كاملا
 ىربطلا هلصو ( اديدشاليب و) هل . هالعأ كيلع لابنرف هلغسأ كرع ىذلا لووملاو لمرا بيثكلا : ءارفلا لاقو
 لمزلا ةروس ىف فنصملا دروب مل : ( همیلت ٠ هلثم ةديبع وبأ لاقو ‹ سابع نبأ نع ةدلط نآ نب ىلع قب رط نم

 راصف د هيف اهوقو ليللا مايقب اهم قلعت ايف ةشئاع نع ماشه نب كدمعمم ثب دا لسم جرخآ دقو « اعوفم اثيدح

 نبأ ثيدح ( کسفن 3 اومدقت امو ) اهرخآ ىف لامت هلوق ىف لخدي نآ نکع و « هتضیرف دعب عوط ليللا مايق

 قاقرلا قىتأيسو « رخآ ام ةثراو لامو مدق ام عدحا لام امل » دوغسم

 ميخرلا نجر هللا عسب :رثكللا ةروش (۷ع)
 : ةرّره وبأ لاقو ؛ "كروس ديدش لكو ' مهتاوصأو ساناا "کر ة روف ؛ دیدش : ريع سابع نبا لاق

 ةروع'ذم ةرفان « ةرفنتْحم ٠ توصلا : "کا « دسألا روسف ةروسقلا
 ةانأملا تايئاب بمک نب ىفأ أرق ءرذ ىأ ريغ ةلمسبلا تطقس ( محرلا نحرلا هقا مسب - رثدلا ةروس) هلق

 نبا لاق ) هلوق ۰ لعاف مسا لادلاو ىازلا فیفختب امجف ةمركع أرقو « لمزتملا ىف مدقن اک ماغدا ريغب ةحوتفملا

 (مهتاوصأو سانلازکر ةروسق) هلوق .هب سابع نبا نع ةمركع قیرط نم متاح ىبأ نبا هلصو(ديدشريسع : سابع
 14 ةروسق نم ترف م ىلاعت هلوق ىف ساع نبا نع ءاطع نع رانيد نب وربع نع هريسفت ىف ةئييع نب نايفس هلصو
 قأيسو . دوسقو : ینسنلا داز (ةروسق ديدش لكو) هلوق :مهتاوصأو میسحینمب : نايفسلاق « سانلا زکر وه : لاق
 « توصلا زكرلا» هلوق طقس ( توصلا زكرلا ءدسالا روس ةروسقلا : ةرب ره وبأ لاقو) هلوق . اطوسبم هيف لوقلا

 أرق اذإ ةريره وبآ ناك : لاق لسا نب ديز نع دعس نب ماشه قيرط نم ديمح نب دبع هلصو دقو « رذ ىنأ ديغل
 نم هجرخأ دقو . ةريره ىنأو دیز نيب عطقنم اذهو .دسالا : لاق ( ةروسق نم ترف « ةرفنتسم رح مهنأك )

 ءاجو « رازبلا هجرخآ هجولا اذه نمو « لصتم وهو ةربره ىلأ نع ناليس نبا نع لسا نب ديز نع نیرخآ نيبجو
 ٠ ةيبرغلاب دسالا ةروسقلا : لاف هنع نارپم نإ فسوي قيرط نم ريرج نبا هجرخأ « ةيشبحاب هنأ سابع نبا نع

 « دسالا ةيشحلاب ةروسقلا : هل ليق هنأ ةمركع قيرط نم ءارفلا جرخأو . ةروسق ةيشبحلابو « ريش ةيسرافلابو

 هجرخأ ةامرلاب هريسفتو + سابع نبا نع متاح ىبأ نبا هجرخأو . ةسبنع ةيشبحلاب دسالاو ةامرلا ةروسقل : لاقف
 تلق ةزح ىبأ نبا قيرط نه ديعسلو ‹ یرمشالا ىسوم ىبأ ثيدح نم ماحلاو متاح ىفأ نباو روصنم نب ديعس

 ةرفان ةرفنتسم هلق ) ۰ لاجرلا بصع ۸ « برعلا نم دحأةغلب هيلعأ ام : لاق ؟ دسآلا ةروسقلا : سابع نبال
 امل نأ ديرب ٠ ةرفاث ةرفتسمو « ةروعذم ىأ < ةرفنتسم رح مهتأ5 إل ىلاعت هلوق ىف ةديبع وبأ لاق (ةروعذم
 اهرسكب شءالا و مع اهأرق و ءافاا حتفب دوما اهأرق دوف ؛ نيت ءارقلا ىلع امه و نيينعم

 تا اسو ريثك ىلأ نب یب نع كرابلا نب *لع نع ميكو انثدح "یے قص - 4٩۲۲ * بای - ١ مه سه
 9 5 ۴ 5 8 ۳ ۳ او ا 0 ۱۳

 كير مننا ۳, نولوب : "تلق ( راما اب ) : لاق وار نمر لزرام ل وأ نع نح را دبع نب ةمآس ا

 لاقت « تلق ىذلا لثم هل تلقو كاذ نع اء هلا ىغر ىلا دبع نب راج ”تلأس «ةءاس وبأ لاقف © قلخ ىذلا



 ثيدحلا 4۱۲۲ - 4٩۲ ۷۷

 «تیوف «تطبه یراوج, تو املف « ءا رحم ترواج : لاق هل لا 9 :ة"دح ام الا ك" دعا اپ ٠ ۰ راج

 را ملف یناخ ترظنو € بش را مْ انا ترظن و ءائيش َرأ رف ىلامش نت ت رافنو 6 0 و4 ف“ نع ”تراغتف

 ( ركن كب رو ءرذنأف' مق شا ۰ عام “م

 نون مث مضي ین وه (كدابلا نب ىلع نغر هلوق ۰ رفعج نبا | وأ یخلبا یموم نبا وه (يحب ینادح ) هلوق

 ةبارق روبشلا كرابملا نإ هللا دبع نيبو.هنيبام ۰ رومشم ةة ىرصب . دمو ةفيفخ

Îذأ 200( باب  

 نع دا دش ن نب "برح انثدح الاق هاريغو كابتن ن را ڪا دع شب نب رع عض - ٢

 ة. « ءار_ ترّواج : لا نع اسبنع لا ىضر هللا دبع نب رباج لی ن نع » ريك ىلأ نب یی

 كل رابلا ی يلع نع یا "نام رشد دح 1

 وبأ هجرخأ یسا ايطلا دواد وبأ وه ( هريسغو یدبم نب نمرلا ليع ان دوس i نب دم ىنتدح ( هلوق

 الاو دواد وبأو ىدبم نب نجرلا ديعانث دح راشب نب درج الا دح ةب و رع یآ قاب رط نم € جرختسملا 1 ىف مع

 « ةلس ىنأ نع ريثك ىفأ نب یح نغ ةاورلا رثك] لاف اذک ( ةلس ىبأ نع ) هلوق . هب دادش نب برح انثدح
 نم یاسناا هج رخآ « راج نع ظواف نب هللا دبع نب ھارا نع ی نع : نجرا ديع نب ناییش لانو

 نا دعس هاورو لل مدآ نع « خیراملا » ىف یراخیلا هر د ا نابیش نع سايا ىبأ نب مدآ قيد طظ

 جرخ ل ) كرابملا نب ىلع نع ر نب نايثع ثيدح لثم ( هلوق . ظوفحا وهو ةعامجا ةباو رك نابيش نع صفح

 هيف یراخبلا نيش راشب نب دمع دنع یهو « اهلع دادش نب برح ةءاور لاحأ ىتلا ربع نب ناهثع ةياور ىراخبلا
 0 كرابلا ۳۸ ىلع اینا ربع نب ناهثع ان دو رام, ی دی انثدح : لاق € لئاوالا باتک ه یف هبورع وبأ هجرخأ

 رم نب نامع نع ىلا نب دوم ىدوم نأ نع أميمج نامفس نب نسحلاو لسم هجرخأ اذكهو

 ( کف كبرو )باپ - ۳

 ؟ ةماس ابا ۳ تلاس 1 لاقى ی انثدح فارغ انثدح دم ملا ”دبع انك اح روصنم ی یاعشا شو بس ۳ ع

 آق یی تروا ارقا رو هنأ تاينأ تلق . ردم اهيأ ايزل لاقف ؟ لاوا لزنأ آرقلا ی

 ماب ارقا هنأ تثبت ”تلقف € دلا اهنأاب) لاق ؟ لو لزا نآرفلا ی : هللا دبع نب رباج تاأس 25

 الف « ءارح ىف ترواج هلي للا لور لاق « ےب ٹا هلوسر لاق امب الإ كاربخأ ال : لاقف 4 قاخ ىذلا كبر

 اذا 34 ىلامش نعو ینیع نعو یلخو ىمامأ ترظنف ¢ ”تبدونف ید وا "تتطبتساق تطلبه یراوج "ترفق



۷/۸ 
 ريفتلا باثك 56

 هلزناو . "اوراب ءام “لع اوبصو فورد تاقف ةجيدخ تی . ضرألاو ءایسلا نيب رشرع ىلع سلاج وه

 1 راکف ”كبرو «ررفنأف م 0 7 رثدملا ابآ ا ) يلف

 ىبأ نب ىحي نع اضيأ دادش نب برح قيرط نم روكذملا رباج ثيدح هی رك ( ركف كبرو فوق باب ) هلوق
 ةياور ىف ( كبر مساب !رقا هنأ تاب تلقف ) هلوق . فوع نب نعرلا دیم نا ىأ (ةلس بأ تلأس) هلوق  .هثك

 هابنآ نم ريثكى بأ نب ی نیہا مو « كبر مساب , ارقا لو ام لرأ هنأ یفلب هنا تلق د برح نع ىبلارطلا دواد نا

 نع دوبشم ثيدحلا ناف ةئئاع ديرب هلملو « كلذب ءأبنأ نم ةلس وبأ نيبب مل ام« ریبزلا نب ةورع ديري هلملو « كلذب
 ةبلس ىنأ نع یرهزلا ةباور نأ كانه مدقتو « الوطم هنع ىرهزلا قيراط نم ىحولا هدب ىف مدقت اک شاع نع ةورع

 وأ « ىحولا ةرتف دعب امب ةصوصخم ةياوأ « رثذملا ةرو لزت ام لوأ , هلوف ىف ةيلوألاب دارملا نأ ىلع لدن راج نع

 « ةقلطم ةيلوأ دارأ أرقا لزل ام لوأ لاق نم نأكف « ةقلطم ةياوأ امن دارملا نأ ال , راذنالاب رمالاب ةصرصخم

 داهنجاب ,رثدملا ام اي لزن ام لوا, رباج جرختسا ىئامركلا لاق « لاسرالاب حرصا ديقب دارأ رئدملا ابن لاق نمو

 ائيش تيأرف » ةياورلا هذه ىف هلوق نوكي نأ لمتح و « ةدلام ثيدح ىف عفو ام حيحصلاو « هتياور نموه سیا و

 لمت و : تاق , هرثداآ امآ اي تل زف ی ورگد : تلقف ةحيدش تين أف : تفت أرفا : ی لاقف ٠ ءارح ب ليربج ىأ ۔

 نم عقو ام وهو مدقتم ببسإ نآرقلا نم لزن ام لوا یه یا , بسا ديقب رثدملا اهيأ اي لوزن ىف ةيلوآلا نرکت نأ
 لوأ قو . لاهتحالا اذه دعب یخ الو « مدقتم بيس ريغب ءادتبا تا زلف ارقا امأو ٠ بعرلا نع ”ىثانلا رثدنلا

 هنال ةلضعم هتياورو « فيعض ءاطعو .رثدملا لبق تاز" لمزلا: لاق فاسارلا ءاطع نعلة:رخآ لوق تاز' ةروس

 یخارت امم كلذ ريغو ليللا مايقركذ اهيف نال لمزملا رخأت ةحيح ملا ثیداح لار هاظو . نيعم احصل هژافل تبثپ مل
 لوأو ۰ ملقلاو ن تلزت ةروس لرأ : دها نعو . (ردناف مار اف ناف رثدلا فالخم ؛ یحولا لوز“ ءادّتبا نع

 تيضف الف ؛ ارش ءارح ترواج » هلوقريثك ىبَأ نب ىح ةياور زم لکشااو . نیفغعدل لرو ةرجهلا دعب تل ز ةروس

 ىنعي - ءاوهلا ىف شرملا ىلع وه اذاف یمأر تءفرف - لاق نأ ىلا - تیدونف « ىداولا تنطبق اق تاز ىراوج
 ريثك ىنأ نب ىح ىلع طقس نوكي نأ انإ : نيرمأ دحأ لاكشالا ليزي و .« یو رد : تاقف ةحيدخ تين أف  ليربج

 ءارحب ۳ 3 نرکب نأ امإو ؛ ةشئاع هل رکذ ام امو كبر مسأب ًأرقاب هارح لبرج ۔ج ةصقلا نم هخيشو

 ناكو « ناضمر وهو ارپ ةنس لک ف روا ناك هنأ قعبلا دنع ريمع نب دييع لس ىف نأ مدقت دقف ٠ را اريش

 ءاش نا ارقا ةروس ىف هطبط فای ) تدع ( هلوق . ءرارج ءاضقنا دعب لب ربج هيلا داعف ۽ یحولا ةرثف ةدم ف كلذ

 ىلاعت هللا

 €( راف كاي ر) بسا - €

 نب هللا "ليغ ىنأ دحو . خ٠ بابش نبا نع ليقع نع ثلا انئادح ريكس نب ىح اش - 1:۵

 دبع نب راج نع» نمر لا دبع نب ةلهوأ ینربخأ ¢ «یره لا نع هم اتر قازرلا بع ایل اح دو

 تعم ذإ ىشمأ انأ انيبف : هتیدچ ىف لاف ىحولا ةرتف نع ثادح " وهو هي ی لأ تەم : تا

 هنم تلي «ضرألاو هایسلا نيب ,یمرکیلع سلاج ءار ىنءاج ىذلا كاللا اذاق یمأر ؛تمفرف « هامسلا نم وص



 ۷۹ 1٩۲۰ تدخا

 € رجه رج رلاو - ىلإ -رث دل اہ ای ) یلاعت هللا لزتأف . ینور دف . ینوامز ینوامر تاقف تمجرف . ابعر
 « نانوألا ىهو . ةالصلا ض رفت نأ لبق

 هدروآو « ةلس ىبأ نع ىرهزلا ةباور نم نکل « دوکذلا رباج ثيدح هيف ركذ ( رپطف كبايثو ) هلوق
 رخآ ق عقدد . هيلي ىذلا بابلا ىف ليقع ظفل قاسو « رمعم ظفل لع هقاسسو ‹ رمعمو ليقع قيرط نه نبدائسأب

 ىلا « ةالصلا ضرفت نأ لبق » هلوقب راشأ هنأكو « ةالصلا ضرفت نأ لبق رجة زجرلاو ربطف كبايثو) ثيدحلا
 اباسغا : لاق نیریس نب دمع قيرط نم رذنملا نا جرخأو . ةالصلا ضرفت نأ لبق ه اروم ناكبايثلا ديبطت نأ
 : مثإلا نم روطف : لاق هنع رخآ هجو نم جرخأو 0 متاح ىنأ نبا ةعرخأ اف ساع نا هلح انه لعد 0 ءاملاب

 . ةرجالو ةردغ ىلع اهسبلت ال : لاق سابع نا نع ثلاث هجو نمو . هوحن امهريغو یعشلاو ةداتق نع قيرط نمو

 نب ديعس هجرخأو ٠ كلم حلصأ : لاق  هلثم دهاجم نءو لاق  روصنم قیرط نمو . رمش : لاق سراط قیرط نمو
 جرخأو . هلثم ن زر ىبأ نع روصنم قيرط نم ةبيش ىنأ ن 58 ١, هج رخأر ؛دهاج نع روصتم قر رط نم اضيأ روصنم

 0 كبايثو ال هلوق ىف ليق : هللأ هحر یا لاقو ٠ هن كقلخ : لاق نسحلا قبرط ند رذنلا نبا

 قار ط نم اطوزت بیس ق رذنلا نبا جرخأ ام هديؤبو . یهنا ۰ هبشآ لوگاو « كلذ ريغ ليقو « هرهاط باث

 كلذ عيبج داراا نوكي نأ زوجب و ۰ « تازئف روزج لس عقل هللا لود ىلع قلأ » لاق دئرم نب دیز

 باذملا : سجترلاو زجترلا لاقي . ( رجهاف :جترلاو )ل باپ - ۵

 یّربخآ» لاق ةلس ايأ تمس بارش "نا لاق ليقع نع كوالا انثدح :فسوب نب هلا دبع انو - ۰

 « ءابسلا نم انوص تمم ذإ ىثمأ انأ ادبی : ىحوا ةرت» ن .ء ثر ا ا لوسر مع م هنأ لا دبع نب رياح

 یح هنم تدل 6 ض رألار ءایسا نيب یسک ىلع دعاق مارح ىنءاج ىذلا كالا اذاف ءاسلا لبق یرصب تعارف
 5 1 ۶ i 507 1 3 ۶ مر

 رذنأف مق“ ردا اميأ اي ) یلاعت لا لزناف . ینولمزف ینولمز ىنولّمز : تاقف ىلهأ تدل « ضرالا ىلإ تیوه

 « عباتتو یح وا یھ م. نارا لو ةملس وبآ لاك )ر خاف - 4را ىلإ -

 زجرلا نأ هلبق ىذلا ىف مدقت دقو ةديبع ىنأ لوق وه ( باذملا سجرلاو نجرلا لاقي اف زجرلاو ) هلوق ۱

 مجاب درفلا رف : یتامرکلا لاقو . ناثوألا یهو باذملا ىأ زجرلا بابسأ رجمأ یا «ىنعم ریست وهر «ناثوألا
 قا ؛رط نم ۵ ودررم نبأ عو « ةبلس ىلأ لوق نم نآ؛وال اب اه رب ھت نأ بابا ةباور قابس ىفام نيب و  ساچ مس هال

 وأ لاق« مصاع نع صفح ۰ ءارف یهو < ءارلا عضب زچرلاو : ثيدحلا اذه ىف ىرهزلا ,زع روعم نع ريدك نا دج

 باذعلا مسا رسکلاب و متصلا مس | مضل اب نسحلاو دهاج نع یو و « ىف ما ايه : : ةديبع

 ةمايقلا ة هرو“ . (6 (

 .« بونأ قوس : )اأ ریل سام "یا لاتو . ( هب لجعل كال 4 "دلت ال ) بسا سه ۱

 ال : ( یدس 2 ۰ نطمحال : روال ) . لأ < فوس



 ريسفتلا باتک - هد +

 ريبج نب ديعس نع ةقث ناکو - ةشئاع ىلأ نب یسوم انثدج نايفس انثدح ئدؤملا ازم س ۷
 دیر نایقس فصوو - هنا اا هب ك رح ىحولا هياع لر اذإ لب ؛ىن لأ ناكد لاق امهنع هللا ىضر سابع نا نع

 4 هب لحل ككااسا هب كرم ال: : هللا لر ان _ هظقحم نأ

 ةدئاز ءال » نأ ىلع روهمجا نأو رجحلا ةروس رخآ ىف ( مفآ ال ) ىلع مالک! مدفت ( ةمايقلا ةروس ) هلوق
 : رعاشاا لوق هنمو « الا , لثم هيبنت فرح یه ليقو « مسقأ ريدقتلاو

 رفآ ینآ موقلا ىعدب ال  یماعلا ةنبا كيبأو ال
 یحولا لوزن نأش ىف مقلب ىنلا كلذي بطاخلا نأ فلسلا فلتخم مل < هب لجعتل كناسل هب كر ال إل هلوقو

 هلوق ىف كلذ لبق « روك ذملا ناسفإلا ىف تلز' اهثأ زوج لافقلا نأ ىزارلا رخه ىو « بابلا ثيدح هيلع لد 6

 ةءارقلا ىف ذخأ اذاف « كباتك أرقا : لاةيف هناتك هيلع ضرعي لاق 4 رخأو مدق اع ذثموب ناسذالا أبني إل ىلاعت

 أرقي نأو كلبع عمج نآ یآ « هعج انيلع نإ ه لجعتل كناسل هب كرع ال : لاقیف ةءارقلا ىف عرسأف افوخ جلجلت

 . هتبوقعإ قاعتي امو ناسنالا مآ نایب انیلع نإ مث « تاعف كن اب رارفالاب هنآرق عبناف كيلع هانآرف اذاف « كيلع

 نایب رسع كلذ ىلع لماحلاو . هيف ةدراو ريغ راثالا تناكناو « همدي ام لقعلا ف سیا نسح هجو اذهو : لاق

 نم یهو « ءىش روسلا نم طقس هنا ةضفارلا ضد 3 یح « ةمايقلا ارا نم ابلبق امو ةبالا هذه نيب ةيسانملا

 نم نأش نم ناکو ۰ ةمايقلا ر کذ ام ىلاعتو هن احبس هنأ ام : تايسانم اهل ةمب الا رك ذ دقو . ةلطابلا مه راعد ةلمج

 دق هذأ ىلع هبنف « ةيولطم ريخلا لامفأ ىلا ةرداملا نأ ندلا لصأ نم ناكر « ةلجاملا بح اهل لمعلا نع رصقي

 دصي دق ظفحلاب لغاشفلاو « هنم دو ام منت و یحولا ىلا ءافصالا وهو هنم لجأ وه ام بولطملا اذه ىلع ضرتعي

 عبتيف یعنی نأ ىلا هيلع درب ام ىلا غصیاو « هبر ىلع نوءضم هظيفحت نال ظفحتلا ىلا ردابپ ال نأ ىمأف « كلذ نع
 هسفج نم وه نمو هرکذب ادا ناسنالاب قاعتي ام ىلا مالكلا حجر ةضرتعلا ةلبا تضقنا ال مث . هيلع لمتشا ام
 مث نمو «یش لك ىف نولجعت لحي نم متقلخ من وکسا مدآ ىنباي م 3 لب : لاق هلاک عدد ةملك یهو (ا6) لاذ
 ةبيغلا ءامإ ورمع وبأو ريثك نا ارقو < روما ةء n لاب ( نوبحت ةءارق ىلع اذهو « ةلج ام" نوبت

 ثيح ديعلا لمع ىلع لمتشلا باتکلا ركذ اذإ نآرقاا ةداع نأ امو . سنجل ا هب دارملا نآل ناسنالا ظفل ىلع الح

 « اكرتو المع ةبساحلا اهنع أشنت ىتلا ایندلا ىف ةينيدلا ماكحالا ىلع لمتشاا باتكلا یکذب هفدرأ ةمايقلا موب ضرعي
 اذه ىف سانلل انفرص دقاو لاق نأ ىلا هيف ام نيقفشم نيمرجلا ىرتف باتكلا عضوو ) فيكملا ىف لاق اک
 كما وأف هنیمیب هب انک یوا نف ) ناحبس ىف ىلاعت لاقو € الدج ۔یش رثكأ ناسنالا ناکو « لثم لک نم نآرقلا
 2 دوسأا ىف خفني موي 0 هظ ین لاقو . ةيألا (نآر هلا اذه و سانلل انف مع دقل , لاق نأ ىلا مهاننك نوءزقي

 كيلا ىغتي نأ لبق نم نآرقلاب لجمت الو « قحلا كلما هلا ىلاعتف لاق نأ ىلا - اقرز ذكموب نيهر لا رشح و

 ىف مب هنأ فداص ( هریذاعم نا ولو  هلوق ىلا لزن ا! ةروسلا لوأ نأ اهنمر ( الع قدز بر لقد « ةيحو
 كناسل هب كرمت ال ) تلف « هتلفت نم ةيشخ هتل نم ةناسل هب كرحو . لزل ىذلا ظفحت ىلا رداب ةلاحلا كلت

 سردلا ىتاأ ول ام هوحنو : یزارلا رخفلا لاق . هب أدّت ام ةلمكت ىلا مالكلا داع مث (هتايب انيلع نا مث  هلوق ىلا د



 ۸۱ ۹۲۷-۲۸ ثيدحلا

 نف «ةلأسملا لک مث « لوق ام مهفتو كلاب قلأ : هل لاقف « هل ضرع ءىشب با اطلا لغاشتف ةلأسم الثم بل اطلا ىلع

 اهركذ مدقت اه سنا نأ اهنمو . كلذ فرع نم فالخع . ةلأسمل ابسانم مالکلا اذه سيل لوقي ببسلا فرعي ال

 «سوفنلا فرشأ كسفن دمای تنأو «سوفنلا نأش اذه : ليف هن أك قاطصملا سفن ركذ ىلا لدع ةررسلا لوأ ىف

 . فسعت نع ولؤت ال انآ عم اف لئاط ال یزارلا رخفلا اهركذ ىرخا تایسانم اعنمو . لاوحالا لک أب ذخأتلف

 ىف سابع نبا نع یفوعلا قيرط نه ىرطلا هلصو ( لعا فوس بوتآ فوس همامآ رجفيل سابع نبا لاتو ) هلوق
 نباو ماحلاو ىباورفلا هل هوو . بوتا مث لمعأ :لوقي « لمآلا ىنعي ( همامأ رجفيل ناسنإلا ديرب لب إل هلوق

 وه : لاق ساء نبا نع ةحاط ىنأ نب ىلع قب رط نم متاح ىبأ نالو ٠ بوتآ فوس لوي : لاق دها نع ريمج

 ىربطلا هلصو ( نصح ال رزو ال ) هلوق ۰ بوت ريغب هروج ىلع مود ىأ , همامأ رجب و باس اب بذكر رفاكلا

 سد . ياز اهدعب ءارلا نوکسو ةلمبملا سکب « زرح » لاق نکل < سازد نبا نع ةحلط ىنأ نم ىلع قیرط نم

 نبأ نع دیعس ىنأ نع یدسا قب رط نم متاح یآ نبالو « أجام الو نصح ال م لاق سابع نا نع ینوملا ق.رط

 “هتیشام ىف نوک لجرلا ناك : لاف نسخا نع ءاجر ىبأ قب رط نءو ‹ نص> ال : لاق 14 دزو ل3 هلوق ىف دوغسم

 ًاجلنا رزولا : ةد بع وبأ ںاقو . هب نصحتف ليجلا دعوا یآ 5 .دزولا رزولا 0 هيحاص هل لوف « هه ليخلا هينأتف

 نع ةحلط ىبأ نب ىلع قي رط نم ىربطلا هلصو دقو ٠ رذ ىنأ ريغل هلبق ام ىلع امدقم اذه حقد ( المه ىدس ) وق

 هلوق. اهتامهأ ىأ یتجاح تيدسأ اولاق « موی الو ىبني ال ىأ ( یدس ) هلوق ىف ةديپ» وبأ لاقو هب سابع نبا
 نب ةدعج لآ ىلاوم نم فوك ريذد یعبات وهو « ةنييع نبا لوقم وه ( ةقث ناكو ةشئاع یا نب یوم انثدح )

 نإ .دمعس نع رائيد نب ورمع هعزات دقو . هيلع ثر دیا اذه رادمو . فرعي ال هيبأ مماو . نسحلا ايأ یکی ةريمه

 بيرك و بأ مهنم هيف سامع نبأ ركذ هلصو نم ةئييع نبا باحأ نف , هنع اضيأ ةئإيع نبأ ةباور نم وهو « ريبج

 ف( هظفح نأ ديري نايفس فصوو هناسا هب كرح ) هلوق . روم« نب ديعس منم هلسرأ نم میتمو . یربطلا دنع

 لزن افر هلوق . « تل زلف هظفح ديرب لجعت و بيرك ىنأ ةياور قو « هيتفش نايفس كرحو » روصنم نب ديعس ةءاور

 رو صام نب ديعس دازو « اهدمب یا ةالا ةريغ هاذو « رذ ىبأ باور انه ىلا ( هب لجعتل كناسل هب رحمت ال : هللا

 « میحرلا نجرلا هللا مسب لنت ینح ةروساا متخ فرعي ال ناکو » ثيدحلا رخآ ىف هتیاور

 ( هلآرقاو همم انيلع نا ) باپ

 ری نب دیعس أمه 3 هنأ هسا و ن یوم نع لینا رس نع یسوم 45 دریع ارم -- ۹A ” نب یس لآ نأ ةشئاع ىبأ نب 'يسوم نع ليث غلا دع اش

 هل ليقف « هيلع ل زنا اذإ هْيْفَّش كرم تاک: سابع نبا لاقو لاق © "ان اسل هب نرمال ر) : ىلاعت هلوق نع
 0000 هد A و 1
 ۱ اذان ) « هارفت نأ ةت آرفو « كل ردص ىف هعمح نأ : همج انيلع نا - هنم تافني نأ یشخحن  كناسل هب كرمال

 « كنراسل ىلع هنيبن نأ ( هتايب انيلع نإ مث « هتآرق عسين اف هيلع لزنَأ لوقي - هانأرف
 ىنأ نب یسوم نع ليئارسإ ةياود نم روك ذلا سابع نبأ ثيدح هيف ركذ ( هنآرقو هعمج انياع نا باب ) هلوق

 هجرخأ مث « ىسوم نب هللا ديبع نع هج رخآ اذک : لاقف ليعامسالا هب رذتسا دقو « ةنييع نیا ةءاور نم من ةشئاع

 تلفنی نأ ةفاخم هئاسل هب كرم ناك لاق < كناسل هب كرحن ال ) ظفلپ روکذلا هلا ديبع نع یرخا قیرط نم وه

 یرابا جف ۰ ج۱ 7 6 ۱ ۱



Aريسفتلا بات 786 0  

 رخ نم ۽ نأ لمتحی « دانسالا اذه ریغپ سابع نا نع اقلعم ه -آ ىلا هعمج الع نإ ١ هلوق ن اذه دعب ام نوكب نأ ديف « هنع
 اقامس ما هدعب ىذلا بابلا یف ثيدحلا یتأیسو

 هب لمعا : عیتاف « هایبهانأرق : سابع نا لاق ( هل آرق مهن ف ءانأ رق اذإف ) بيس - ؟

 ىف ضضابع نبا نع ريج نب رديء نع ها یآ نب یموم نع ”رب رج انثدح دیس نب E او - ۰

 هر ناکو ,ىحولاب هيلع "لیریج لر اذ لتي هللا لوسر ناك: لاق (هب لّجعتإ_ "كناسل هب كرم: هلوق
 هب "كرمت ال : ةمايقلا مويب مآ الل ىف یتا بالا هللا لزتأف « هنم فرم ناكو « هيلع ُدَمْشَيَف هْيمَدْشو ناسا عب

 اذاف ( هنآرف میتاف ؛ءانأرق اذاف) هن آرقو كردص ىف هتسجت نأ انيلع لاق (هنآرفأو همج انيلع "نإ هب لجتمتل كاسل

 ءأرق بهذ اذاف قرطأ ”ليربج هاتأ اذإ ناکسف لاق « كنراسلب هني نأ انيلع © هلايب انيلع لا مر عمتساف هان
 تون 4 ىلوأف كل ىلوأ ) ٠ هلا هدعو اک

 یآ نب ىلع هاور ريسفتلا اذه ( هب لمعا عبئاف « هانیب هانآرق : سابع نبا لاق  هنآرق عبتاف هانأرق اذان, ) هلوق
 اذا ) هلق . رخآ ءىثب هری-فت سابع نبا نع بابلا ىف ىنأيسو ؛ متاح ىنأ نبا هجرخأ سايع نبا نع ةحلط
 ليذنالا نم مباعي ناك » ىحولا ءدي ىف مدقت اک ةثئاع بأ نب سوم نع ةناوع ىبأ ةياود ىف ( هيلع لیریج لزت
 مدقت اک لوقا لقثا یحولا لوزن دنع هل لصحت ةدشلا تناكو « لوزنلا ف ببسلا ناوبل ةماعوت ةلججا هذهو « ةدش

 قو « ءاحربلا نم هذخأي ناك ام هذخأف » كفالا ةعق ىف اهثيدح نم مدنتو « ةشئاؤ ثيدح نم ىحولا ءدب ىف
 نم دشآ امهادح] نكلل نيتروكذملا نيتلاحلا ف ةدشلا ىضتفي هئال < "ىلع هدشآ وهو و انا ىحولا ءدب ىف امدح

 « ليئارسإ كلذكو نيتفشلا ركذ ىلع ةناوع وأ رصتقا ( هيتفشو هئاسل هب كرع ام ناكو ) هلوق . یرخالا
 لتشمل هف كرحي دارملا وأ « ابلاغ نامزالتم نيكيرحتلا نال امإ دارم عيمجاو « ناسالا ركذ ىلع نایفس رصآقاو
 رهاظ ( هيلع دنشبف ) هلوق . هيلع ةبالا ىف رصتقا طلا ىف لصالا وه نالا ناك ۱۱ نكل , ناسللاو نيتفشاا ىلع
 ةقشملا لوزتل هذخأب لجعتي ناكف « لوزنلا دنع اهدج ىلا ةفشلا لوص> ةردابملا ف ببسلا نأ قايسلا اذه
 ىثخم كناسل هب كرحت ال هل ليقف » لاق ثيح هاسني نأ ةيشخ ناك كلذ نأ ليئارسإ ةاور ىف نيبو . اعيرس
 انإ هل ليقف ؛ هركذتي هناسل هب رحم ناک» نسحلا نع ءاجر ىبأ قيرط نم متاح ىبأ نا جرخأو . « تافن نأ
 ۱ ملكتي ناك هنأ هرهاظو «هايإ هببج نم هل ملكتي لحي هيلع لزؤن اذا ناك » ىعشلا قيرط نم ىربطللو , كيلع هظفحتس
 عقوو . ببسلا ددم ىف دعب الو . لوزنلا ىضقني نأ ىلا نأتي نأ صاف « هابإ هبح ةدش نم ال وأف الوأ هنم هيلا قلی اع
 اک امیکرحآ انآ د ديغس لاقو « امہکرح لي هل لوسر ناکاک امبكرحأ اناف : سايع نبا لاق » ةناوع ىبأ ةباود ىف
 ىف راب ینلا ري مل سابع نا نال ديعس رخ ىف ةيقرلاب ديقو سايع نبا ربخ ىف قاطأف « امہکر حب ضابع نیا تيأر
 نأ عام ال نكلو ؛ ذئنیح دلو سابع نبا نكب لو , ىوبنلا تسیلا أدبم ىف ناك كلذ نأ رهاظلا نال , لاحلا كلت
 ىبأ نع هدنسم ىف ىملايطأا دواد ىفأ دنع اع رص كلذ درو دقو « ذئنیح سابع نبا هاريف دعب كلذب هلل ینلا یخ

 زاريإ ةياورلا هذه تدافأو . « لِي هللا لوسر تيأر اک فش كل كرحأ اناف : سابع نبا لاق » ظفلب هدنسب ةناوع
 . ةاورلا فرصت نم كلذ نأ انملعق « ركذ نیتفشل مدقتي مو ءاميكرحأ انأف و ايف لاق تیح یراخبلا ةياور ىف ريمضلا



 ثيدحلا ٩۲۹ ۱ ۹۸۳

 ىفهل نذآ نوکی نأ یزارلا رخفلا زوجو < زا ىنلا داوتجا زوج نم اذه, جتحاو ٠ كلذ ببسب ىأ(هتلا لزنأف ) هلوق
 نآرقلا ىلع دئاع « هب » ف ريمضلاو « كلذ ىف دابتجالا عوقو مزلي الف كلذ نع ىلا دورو تقو ىلا لاجعتسالا

 اذک ( كردص ىف هعمجن نأ انيلع ) هلوق . ةبألا قايس هيلع لد لب ٠ هيلا دشري نآرقلا نكل « ركذ هل رحب مل ناو
 ىف كل هعج م ةناوع ىنأ ةءاور ىف عقوو ٠ ظفحلاب هريسفت ةداتق نع رمعم نع قازرلا ذیعو نساء نبا هرسف

 ةياور ىف داز ( هنآرفو ) هلق . هفيلأت همج ىنعم نأ ةداتق نع ىربطلا جرخأو ٠ خضرآ و رج ةياورو «كردص 1

 ۱ ۱ « دم هأرقتو « ىربطلا ةياور ىف عقوو أ ىأ » هأرقت نأ لیئارس] ۱

 سابع نال رخآ ليوأت اذه ( عمتساف هانلزنآ اذاف « هنآرق عبتاف ) كلملا كيلع ءأرق یآ ( هانارف اذاف) هلوق
 ىو « كلذ وحن ليئارسإ اور ىفو « رب رج ةياور لثم ةنيبع نبا ةياور ىف عقو دقو . ةجرتلا ىف هنع لوةنملا ريغ

 تاصنالاو ءافصالا عایتسالا نال تاصلالا نم صخأ عاتسالا نأ كش الو ءتسنأو عمتساف و ةناوع ىبأ ةياور
 نبال نأ لصاحلاو ( اوتصنأو هل اوهمتساف ) ىلاعت هلوق لثم وهو « ءافصالا توكسلا نم مزاي الو « توكسلا

 هلوت ىف ةداتق قيرط نم ىزطاا دنعو . نياوق ( عمتساف ال هلوق قو ( ءانلزنأ ١ ىلاعت هلوق ليوأت ىف نابع

 هاتأ اذإ ناكف د كثيدحلا رخآ ق هلوق باما شود ف عقوام ديؤيو . همار> بنتجاو هلالح عبتا : عمتسا

 ةءارق تمنا اذاف : ريدقتلاو « ليرب+ ( هنآرف عاف إل هلوق ىف ريمضلاو < هأرق بهذ اذاف ؛ قرطأ ليربج

 قو « « كناسل ىلع» لیئارس) ةياور ىف ( كناساب هنيبن نا انیلع « هنايب انیلع نا م هلوق ٠ تأ أرقاق لیربج

 وه اک باطلا تقو نع ناببلا ريخ ات زاوج ىلع ةب لدتساو , ةيئاقوف ةائمب یهو «هأرةت نأ ه ةناوع نآ ةياور

 هذهب كلذ لدتسا نم لوأو . ىخارتاا نم « مث و هیضتقت امل « ىعفاشلا هيلع صنو ؛ ةنسلا لهأ نم رولا بهذم

 نأ ىلع لح اذاف الإ و , ىنمملا نييبتب نايبلا ليوأت ىلع الإ متي ال اذهو « هوعبتو بيطلا نب ركب وبأ ىضاقلا ةيآلا

 « لمجيلا نایب ال رارظالا نايبلاب دارب نأ زوج : یدمالا لاق ,االف هناسا ىلع هرورظ و هل هظفح رارتسا داراا

 ضاصتخا الو « هضعب ره ۳۹ لمجاو ۽ نآرقلا عیج داراا نآ كإذ ديؤيو : لاق « ررظ اذإ بكوكلا ناب لاش

 هنم مزاي الو . ليدفتلا نايبلا دارم نأ زوج : ىرصبلا نيسحلا وأ لاقو . ضعب نود روكحذملا مألاب هضعبل

 « كلذ ريغو ليصفتلاو رابظإلا نیمنعلا ةدارا لاهتحاب بقءتو ! لالدتسالا م الف ؛ ىلاجالا نايبلا ريخ أت زاوج

 صیصخت نم اهب قلعتي امو هماكحأ نیبیت و هرابظ] ىرم هفانصأ عيمج معيف فاضم سنج « هنایب : هلوق نال
 ادارامتسا انه هضءإ ديعأو . ىحولا دب ق ثردحلا اذه ثحايم نم ريك مدقت دقو ‹ كلذ ريغو خسنو دبيقتو

 مجرلا نمحرلا للا مسب . 6 نانإلا لی له ) ةروس (15)
 ۳ : . ها ۳ ٠

 ناك : لوقي « ريالا نم اذهو ءاريخ و اد نوکت 6 له »و. ناسنالا لع أ هانعم لاقي

 ١ 1 8 oع  E.ع 0

 ءام : الع الا : رجاشما ۲ "ورا هرذ خفن نا ىلإ نيط نم ها نیح نم كالذو « اروكْذَم نكي م ايش

 ر ےس 052

 لاقيو . طواخم ؛لثم جوشو « طيلخ كقوقك « جشم طلخ اذإ لاقبو « ةتلعلاو مالا « لجل ءامو ةأرما
 ےس 3 و 7 ۳ ۳ و و 0 عر

 2 رب راع موب لاقي ¢ ديد شا : ر رام مفلاو ۰ ءاليلا ادم : ارم مهضعآ رج و 1 الالغأو السالس

 ىف ةرضنلا نسل لاقو * ءالبلا ىف مايألا نی نوكي ام ٌدشأ بیصتلاو 'رطابقلاو ریراعمقلاو سوبتملا و « راواق"
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 ردلا ترم لاجحلا ررسلا : لتاقم لاقو «رّرُشلا : كئارألا : سابع نبا لاقر ٠ باقلا-ىف "رورسااو « هجولا

 . ةيرجلا "دیدح : الیّسس : دهاجم لاقو ٠ اوءاش في نوفطقی : اهفاوطق تل ذو : ءاربلا لاقو . توقايلاو

 ا وف طیبغو بتق نم هتد دش میش لکو « قللتا ةدش مرا : رمعم لاقو

 ' ىلع ىتأ هانعم لاقي ) هلوق . رذ بال ةلمسبلا تقی ( ميحرلا نمحرلا هللا مب  ناسنالا ىلع ىفأ له ةروس ) هلوق
 « یح لاقو» خسنا ضعب قو رثک ال اذك ( را نم اذهو < اربخ نوکت و ادحج نوکت « له » و « ناسلالا
 كنأب هررقت ؟ كتمطعأ له , كنظعو له لوقت كن ال : دازو « هظفلب ءارفلا دايز نب یح لوق هال باود وهو

 نوكت نكل « مارفتسالل « له » نأ ريرحتااو ؟ اذه لثم ىلع دحا ردقي له : لوقت نأ دحجلاو . هتيطعأو هتظعو
 سیل و ىنأ دق هانعم < ىتأ له ) ةديبع وبأ لاقو . هيلا جات ال امتدايز ىوعدف « راكذالل ةراتو ريرقتلل ةرات
 نم نيح ناسنالا ىلع ىنأ له ل ثعبلا ركسنأ نا ليق هنأ , یربرقنلا مارفتسالل یه لب : هريغ لاقو . ما,فتساي
 دقاو) هوو . هتداعإ ىلع رداق - نکی ملنأ دعب - هأشزأ ىذلاف : لايف « معن : لوقرف (آروکذ م ايش نكي مل رهدلا
 نكي ملف ایش ناک لوقب ) هلو ۰ دیمب نأ لع رداق أشنأ نم نأ نول عتف ىأ ( نورکذت الولف لوالا ةأشنل] مع
 فوصواا ءافتنا هلصاحو . اضیآ ءارفلا مالكوه ( حورلأ هيف خفنپ نأ ىلا نيط نم هقاخ نيح نم كلذو « اروكذم
 لجرلا ءامو ةأرلا ءام : طالخ الا جاشمأ ) هلو . ءىش مودعملا نأ ماوعد ىف ةلزتملا هيف ةجح الو  هتفص ءافتذاب
 جاشمأ ۶ هلوق ىف لاق ءارفلا لوق وه ( طولخم لأم جوشء و « طيلخ كل وقك جیشم طا اذا لاترو « ةقلملا و مدلا
 « طیلخ كلوقک جیشم طلخ اذا اذه نم ءیثال لاقي و « ةقلعلاو مدلا و « لجرلا ءامو ةأرملا ءام وهو : ( هيلتبن
 ةأرما نمو « مظعلاو دلجلا لجرلا نم : لاق ةمرکرع قبرط نم متاح ىلأ نا جرخأو . طولخم كل و قک جوشو
 نبا نع ةحلط ىبأ نب ىلع قبراع نمو . ضیا مد وهو مدي تجشم ةفطأ نم : نسحلا قيرط نمو « مالإو رعشلا
 نع قازرلا دبع لاقو . دوسأو رخأ : لاق دهاجمب نع جرج نا قيرط نمو ٠ ناولالا ةفلت#ء لاق جاشما سايع

 نبأ نع روصنم نب ديدس ج رخأ و . ةغضم ناك مث ةقلع ناك مث مدل و ءاملا طلت+ا اذإ جاشمالا : هداتق نع نعم
 لو ) هلوق ءالالغأو السالس لاقيو ه رذ ىلأ ةياور ىف ( الالغأو ال-الس ) هلوق . قورعلا جاشمالا : لات دوعسم
 ةءاود ف نأ ضايع ركذو <« مزجلل ةمالع عابش] ريغب ءا رلا ريكو ما نوکسو ةيئاتحنلا مضب وه ( موضع! رحب
 امرج مل موضعي و السالس یرجآ ءارقا ضمب نأ دارااو < هجوالا وهو ءارلا حجرو ءارلا لدب یازلاب رثكالا
 ىلاعت هلوق ىف لاق « ءارفلا روک ذلا مالکلا و . یر فررهلا مسالا نولوةي ميدق حالطصا اذعو , اهبفرصي ل ىأ
 ىف ىلا فا لا ناكم ءارقلا ضمب اهارجأو فلآلاب لسالس تبتك ( الالغأو السالس نيرفاكلل اندتعأ انا إل
 باوص لكو : لاق , لصولا دنع اهفذحو بصنلا ف فلآلا تبثت دق برملا نأب جتحاو مهضعإ رج لو« اهرخآ
 فاأب فقي نم ممم نوني مل نمو « همدعو نیونتلا لسالس ىف ةروهشلا تآ ارقا نم ءاج ام لصحم و . ىهتتا
 فتوف « نيونت ريغإ نوقابلاو « نيوثتلاب اوءرق رامع نب ماشهو شايع نب ركب وبأو یاسکلاو مفانف  اهریغب و

 «ناهجولا ناوکذ نباو صفح نعو « ريثك نبا نع ةءاور ىف هلثم ءاجو « فلا ريغإ ةزمح فقوو فا الاب وربع وبأ
 .الالغأ ةلكاشم ىلع وأ « امهريغو شفخألاو قاسكلا اهاكح فرضي ال ام عيمج فرضي نم ةغل ىل اف نون نم امآ
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 اعابنا فلالاب فقو نم ةجح هذهو « فلآلاب ءالسالس» ةفوكلاو زاجحلا لهأ مامإ ىن اهآر هنآ ةديبع وبأ ركذ دقو
 لوقت برعلاو : دازو اضيأ ءارفلا مالک وه (ءالبلا ادتم !ريطتسم) هلوق . لعأ هللاو . حضاو كلذ ادع امو « مسرلل
 هللاو راطتسا : لاق ةداتق نع ديعس قب رط نم متاح نآ نبأ یورو . لاطتساو اهعشو ةروراقلا ىف عدصلا راطتسا

 هلق . ايشاف : لاق ( اريطتسم إل سابع نبا نع ةحاط ىنأ نب ىلع قبرا نمو . ضرالاو ءاهسلا الم یح هرش
 نه نوكي ام دشآ بيصعلاو رطامقلاو ريرطمقلاو سويعلاو « رطاق موی و ربرطق موب لای , ديدشلا ربرطمفلاو )
 لاقو . رطاق مويو ريرطق موي لاقيو ؛ ديدش ىأ رب رعق : ءارفلا لاقو « همامتب ةدوبع ىبأ مالک وه (ءالبلا ىف ماپ لا
 : نسحلا لاقو ) هلوق 2 دب دشا موي لاقو رمعم لاق « هجولا ضیبقت رب راعملا : ةدا# نع رمعم نع قازرلا ديع

 هلوق . ةنجلا ةفص ىف كلذ مدقت دقو « ىلاجرجلاو قسنلا ريغل انه اذه طقس ) باقلا ىف رور.لاو هجولا ىف ةرضنلا

 لاقو ) هلوق . ةنجلا ةفص ىف اضرأ مدقت دقو ؛ قاجرجلاو قسنلل اذه تبث ( ررسلا كئارآلا : سابع نبا لاقو )

 كر رش نع روصنم نب ديعس هلصو دقو « اضيأ هدحو نبنلا اذه تبث (اوءاش فيك نوفطقی ابقوطق تلاذو : ءاربلا

 داوءقو امايق ةنجلا رام نم نولكأي ةنجلا لهأ نإ : لاق ( اليلذت ابف وطق تااذو ) هلوق ىف ءاربلا نع قمح ىف ا نه

 ال : ةداتق قيراط نمو . تلدت دعق نإو تءفترا ماق نإ : دهام قيرط نمو . اوءاشش لاح ىأ ىلعو نيعجطضمو

 ةفص ىف مدقتو « هدحو ىئدنلل اذه تبث ( ةيرجلا ديدح الیپساس : دهاجب لاتو ) هلوق ,دعل الو كوش مییدآ دو

 رذ یال اذه طقس ) زوم وهف طيبغو بثق نم هتددش ءیش لکو « قاخلا ةدش ممرسأ رعمم لاقو ( هلوق , ةنجلا

 نرأ معزف دشار نبا هنأ مهضعب نظو « ىن لا نإ رمعم ةديبع وبأ وه روكذملا رمعمو « هدحو ىلمتسملا نع
 ديدش ىأ رسالا ديدش سرفلا لاقيو « مهةلخ ةدش مرسأ : ةديبع ىلأ ظفاو « هنع هريسفت ىف هجرخأ قازرلا ديع

 انددشو ١ هلوق ىف ةداتق نع دشار نب رمعم نع جرخأ ا٤اف قازرلا دبع امأو . همالک رخآ ىلا ,یث لکو قلا

 ریسفت قدروب مل: ( هیبت ) ٠ رمعم نع دو نب دن قیرط نم یربطلا هجرخآ اذکو < مرفلخ : لاق 4 مرسأ

 مدقت دقو . ةعمجا موي حبصلا ةالص ىف اهتءارق ىف سابع نبأ كودح هيف لخدب و ٠ اعوفم اثیدح € ىنأ له »
 ةالصلا ىف

 ٍتالَسرأاو ةروُس (۷۷ )
 « نوقنيال سابع نا لثسو . نواصبال : نومك e اولص : اوکرا لاب : ”تاالامج دهاجُم لاقو

 مويلع متي ةصو « نوفطني رم« نا وذ هلا : لاقف « مههاوذأ ىلع متن مويلاو « نيك رشم انك ام ایر هلا

 ةمقاع نع ميهاربا نع روصنم نع ليثارسأ نع هلا ديبع انثدح دوم شرم 447. ۰ باپ - ١

 «هيف نم اهن ناو € تالّسرللو )ل هيلع تل أو إب را لوسر مم اند لاق هن هلا ىضر هللا دبع نع

 « اه رش نیو اك 5 “رش تيقو : للي هللا لوسر لاقف « اهرحج تادف اقف © اهاردعباف ةيح تج رد

 ص مر ع و 1 8 0 3 5 7 س
 لیئارسا نعو« ادهم رروصنم نع لوثارسسإ نع مدا ْئ یگ ا راسا هللأ دع ¢ هدب شی بم ۷۱



 هسفتلا باتک -16 3۸1
 با و سل لاقو ٠ "لیئا رسا نرع صاع نب دوس همت و ( دم ا دبع نع ةيقاع نع مها رز نع شعألا نع

 ةرينم”نء ةناوع وبأ انربخأ داّمح نب ىح لاقو . دوسلا نع يارا نع شهلا نع مرآ نب "امام ةيواعم

 هللا دبع نع هيبأ نع دوسألا نب نوا دبع نع "ناسا نبا لاقو . هلل رن و د متارا نع رع

 3 لوس عع نع اب » هللا دبع لاق : لاق دوسألا نع مارا نع ء شعألا نع برج انث دح ةبيتق اش

 رخ عج 0 اهي "بطرز ما "ناو « هيف نم اهانيئاتف ( تالس رلاو ) هيلع تلزت ذا « رداغ ىف هِي نا

 6 اه مش موقد و اک رش ت RF : اقف لاق ¢ انتة اهانردتراف لاق « اهولتقا 6 ی 2 1 لر لاقف

 ىبأ نع حیح دانساب کاملا جرغاو « پسح تالسرلا و نيقاہللو ؛ رذ ی اذک ( تالسراا و ةروس ( هلوق

 دهاجم لاقو « رذ ی ةياور ىف ( لابح تالاج) هلق . « فورعملاب تاسرأ هکشاللا افرع تالسرلا » لاق ةريره
 ابف نونوكي ٠ ايحأ 4 انافك ) دهامي لاقو : ل رجلا و ىسنلا دنع عقوو ٠ لابح « تالامج )

 نبا قيرط نم ىناير فلا هلصو ديخالا اذهو ؛ روسجلا لابح < تالامج ) .ابذع ( اتارف إل . امف نونفدي اتاومأو

 دوس لب اممضب لیقو ميجلا رسکپ ديري لاج تالامج دهاجم لوق : نيتلآ نبا دنع عقوو . اذه. دهاجم نع حیمت ىنأ

 دهاجب لاق دقو . ظالغلا لابحلا ىلا هب بهذ تالامج أرق نمو « رجحو ةراجح لثم لمج عج ةلاجو « ةلامج اهدحاو
 : نيتلا نبا لاق « لاخلا نم عمجأم تالاجلا : ءارفلا نعو , ةئيفسلا لي> وه : : < ط ابا مم م ىف لما جای یح) هلوق ىف

 نعو ۰ ةداتقو ريج نب كموس و نسا و سايع نبا نع تأقث ةءارق یه : تلق . ميجلا م ذب لصالا ىف أرقي اذه لمف

 رخآ ىف دهاجم لاق ام وحنب سابع نبا نع اهريسفت یایسو « اضيأ لوالا مومضم 1 رفالاب ةلاج اضیا سابع نبا

 ىلع قيراط نم متاح یآ نا هلصو ابذع ( اتارف إل هلوقو « زئانجلا ىف مدقتف ( اتافك إل ريسفت امأو . ةروساا

 ( نولصی ال نوءكربال < اولص اومكرا : ا . ةديبع وبأ لاق اذكو« سابع نبا نع ةحلط ىنأ نبا

 م۵ ليق اذاو ) هلوق ىف دهاج نع حيجت ىبأ نبا قي رط نم 0 ىبأ نبا هلصو دقو « رذ ىبأ ريذا نومکر ال طقس

 : ىلع متخن م ويلا « نيكرشم ان کام انبر هللاو ؛ .نروقطتب ال ) سابع نبا لثسو ) هلوق ٠ اولص : لاق ( اومكرا

 اذهو « رذ ىبأ ريغل « مههاوفأ ىلع »د ظفا طقس ) مجاع مع ةو نوقطني ة ةر ناولآ وذ هن] : لاقأ 4 مبهارفأ

 نب عفان نأ ىحضلا ىلأ نع درز نب ىلع قيراط نم ديمح نب ديع جرخأو ' * تلصف ريسفت ىف هانعم نم ءىش مدقت

 هلوقو ( نوقطني ال موي اذه » ىلاعت هللا لوق نع انرخآ « سايع نبا اي : الاقف سایع نبا ابنآ ةيطعو قرزألا
 ( اميدح هللا نوشکی الو) هلوقو (نيكرشم انک ام ابر هلاو) لوقو ( نومصتخت كبر دنع ةمايقلا موب نا مث ۱

 «نومصتخیف مه نذؤي مث « نوقطنپ ال ةعاس مهيلع قأت « فقاوم هفو ليوط موي هنإ قرزالا نبا اي كو : لاق

 مهلابعأ ىلع دیشنف مهحراوج ما و « ممارفآ لم هللا مخ كلذ اولمف اذاف ءنودححي و نوفلح هللا ءاش ام نوكي مث

 نبا یورو . . ( اشد قانوتکیالو) لوق نو« اومئص ا ممسفنآ لع نودبشيف مهتنسل أ قطنت مار عتص ام عا

 :؟ (نوقطنبال موي اذه) هللا لوق تيأرأ صاملا نب ورع نب هلأ دبعل تلف : لاق تماصاا نب هّللا دبغ ثي دح نم هود رم
 ةداتق نع رمعم قيرط نه متاح ىبأ نبالو : نوطةن لاح فو نوتانپ ال لاح يف « تارات و تالاح هل ةمابقلا موي نا: لاقفت
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 جرخأ هنكل یراخیلا خویش نم وه یموم نب هللا ديبعو ۰ ناليغ نبا وه (دو# انثدح) هلوق .ناولأ وذ موي هن] : لات

 « ىنع د ىتأيس اک ثایغ نب صفح ةياور ىف عقوو « راغ ىف ه ريرج باور ین( لا عم انک) هلو . ةطساوب اذه هنع
 لم یناا دنع نم ایپ » لاق دومسم نا نع لئاو ىبأ قيرط نم « طسوالا » ىف ىتاربطلا جرخأ ام حصأ اذهو
 اور ىف ( اهانردتباف ) هلوق . « تبثو ذأ ه ةينآلا ثايغ نب صفح ةءاود ف ( تجرظ ) هڵوق ۰ « ءارح ىلع
 لصاحلاو 6 اهمآ هيلا لآ ام رامعاب ىأ ) انتقیسف) هلوق 2 اهانردتباف 5 اهولتقا هللا لوسر لاقف د دوسألا

 هجولا ره اذهو . اناك انتقبسف , ابكردي انيأ انقباست یآ « اهانردتباف و هلوقو « مهتةبسف اه وقس نأ اودارأ مهنأ
 مدآ نب يحم نأ دیر ) ميهاربإ نع شعألا نع لبثارس] نعو « اذه روصنم نع ) هلو . ديعب لاحا لوالاو

 « هب هنع دحأ مامالا هلصو ( ليئارسإ نع سماع نب دوسأ همیات و ) هلو . شحعالا وهو اخیش هيف ليئارسال داز
 صفح لاتو ( هلوق pre هلصو مش « كيرشو ءاقروو ىروألاو ناییش اذه ىلع ليئارمإ قفاو :.ليعامسالا لاق

 نع ليئارسإ ةءاور اوفلاع ةنالثلا نأ دیر ( دوسالا نع مهادإ نع شعالا نع مرق نب نايلسو ةواعم وبأو

 رخآ ىف فأایسو . دوسالا : نولوقي ءالؤهو « ةمقلع نع شمعالا نع : لوقي ليئارساف , ميهاربا خيش ىف شمعالا
 یأتسو ‹ فثئصاا اباصرق ثايغ نبا وهو صفح ةءاور اماف . شعالا نع ممتفاو دملا ديع نب و رچ نأ بابلا

 حتفب وهو < مرق نب ناماس ةءاور اذکو . قلخلا .دب ىف املصو نم نایب مدقتف ةبواعم ىبأ ةءاور او. باب دعب
 ىراخبلا ف هل سیل و « اذاعم هبآ ةيمستب ىملارطلا دواد و درفتو « ظفحلا فيعض یرصب ءارلا نوكسو فاقلا
 مهاربا نع ) مسقم نبا ىنعي ( ةريغم نع ةناوع وأ انريغأ دامح نب یحم لاقو ( هلوق . قلعلا عضوملا اذه ىوس

 فاراطلا اماصو هذه دامح نب ی ةءاوزو ۰ ةمقلع هنأو مدار خيش ىف ليئارسإ قفاو ةريغم نأ ديرب ( ةمقلع نع

 یم 2 یا عم انکد هظفل و ةب دامح نب یی انثدح لوس نب لضفلا انثدح ىرضملا هللا دبع نب دم انثدح لاق

 وهو « ةناوع وبأ انأبنأ داح لاقو » خسنلا ضعإ ىف عقو هنأ ضایع ىكحو . ثيدحلا « تالسرملاو هيلع تل راف
 دوسالا نع الأ ثب دحلل نأ ديرب (هللا دبع نع هيبأ نھ دوسالا نب نمرلا دبع نع قعإ نبا لاقو) هلوق . طاغ

 نع هيبأ نع دعس نب مهار ن بومی نفذ ںجآ ابلصو هذه قح) نبا ةياودو « روصتنمو شععالا قيرط ريغ نم

 بيبح ىنأ نب در زب نع دعس نب ثیللا قرط نم هيودم نبأ ابجرغأو ,دوسالا نب نمرلا كع ینثدح» قحن] نآ

 لاقف ةيح تجرح: لاق ؟ ةيحلا ةليل امو : اولاق « ةيحلا ةليل ءارع افرع تالسرلاو تان » هظفا و قح] نب دمع نع
 وهو « ق) وبأ لاقو » خسنلا ضعب ف عقوو. ثيدحلا « اه وعد : لاقف ء رحج ىف تديغتف ٠ اهولنقا : ملي ىنلا

 نع ةبيتق نع روكذملا ثيدحلا قاس مث. یزافلا بحاص راسي نب نإ نب دم وهو « قعتا نبا د باوصلاو فيحصت

 ۱ هماع ةمقلع نع ميهاربإ نع شععالا نع ر رج

 ( رثعلاکررشب ىرت اهن]) هلوق باپ - ۲
 ضايع نبا تمس » لاق سباع نب نثر "دبع انث دح نايفس ان رمخآ ریثک نب دج اشو - ۲

 «مایشف هر . لأ وأ عيرذأ ةئالث رّسقب بشطا قرن انك: لاق ( رمقلاک ررشب یرب امن ) : لوقب
 « رم هيف

 [ 4٩۲۳ : یف هفرط ٤۹۴۲ ثيدلل ]
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 ةدحوملا ركب ( رصقب بدحلا عفر انك ) هلوق . یعقلا ردق ىأ ( رصفلاک ررشب ىرت اہل لوق باب ١ هلوق
 كاراصقو كرصق لوقت ءردقلاو ةياذلا ینعع وهو اضيأ ةفاضالابو ءارلا نيوئتو ةلمهملا داصلا حتفو فاقلاو
 لمتسملا ةءاور یهو ,كلذ قوف وأ» هذه دعإ ىلا ةياورلا ىف (لقار | عرذأ ةنالث ) هلوق ٠ هياع ترصتقا ام اذدك نم
 لبالا قانعاک ىأ : ةرصق عج ىناثلا ل وهو : ابحتفبو داصلا نوكسإ ( رصقلا هيمسنف ءاتشال هعفرتف ) هلوق ۰ هدح و

 رصقلا : ةبينق نبا لاقو . لخنلا قانعأ ليفو « رجشلا لوصأ ره ليقو « نيتحتفب رصف اک سابع نا ةءارق هديؤيو

 ةتءارق رسف سابع نبا نأكف « ميقانعأ ىأ سانلا رضقب همش « ةعوطقملا لخنلا لوصأ دارأ حتف نمو « تيبلا
 ند ريبج نب دیمس نع رشب نآ نع عملا نيسح نع جرعألا نوراه قيرط نم ذيبع وبا جرخأو ءنکذ ام , حتفلاب

 0 كلذك 7 سابع نباو !ديعس نأ ورع وبأ انأينأو : نوراه لاق « نيتحتفب 4 رصق)اکررشب 2 شايع نا

 نمرلا دبع نع عیبرلا نب سيق قبرط نم هود نآ جرخأو . نیتحتفب اضيأ دوعسم نبا نع ديبع وبا هدنسآ و

 « نيءارذلاو مارا رد 3 عطقيف «بطحلا ال او رصتا ةيلهاجلا ىف لوة: برعلا تناک مایع نب تعم و سزأع نا

 تسل : لاق 1 رصقلاک ررشإ یر از 2 ىللاعت هلوق ىف دوعسم نا كرادح نم « طسوالا < یار جرخأ دقو

 وصلو نئادملا لثم انکلو ¢ لابجلاو رجشلاك

 ) ا تالاج اک 1 بسا ۳

 نا "تدع 2 سباع نب نر * دلوع ىلدح "نایفس انريخأ 7 اتیگدح ىلع ن رک شم — 4۴۴۳

 ماتشال همف راف كلذ قوفو عّرذأ هال ةن ىلإ دمعت انک € رهقلاکر رشب یر امنع هللا ىضر سابع

 « لاجراا رطاسوأك نرو یی عجم « نرسل لابح )رص تالاج هنأك) « رعقلا ه ةف

 نايف- ان ريخأ ناطقلا وهو يح قيرط نم هليق ىذلا ثيدوملا هد رکذ ) رفص تالاج هز اک هلوق باب ( هلوق

 لابح رفص تالاج هنأك ) هلوق 1 «كلذ قوف وأ د هتياور ىف یهتسلا داذ ( عرذأ ةا ) هلوق ۰ ىروثلا وهو

 دقو « كثيدمحلا ة ةمثث نم وه تلق ( لاجرلا لاا ک نوک ی یہ ) ىوقيا ضعب ىلا ارضءإ می ىأ ( حمج * نفسلا

 تالاج هناک) لامت هلوق نع لأسر سابع نبا تممسو د هرخآ ىف لاقو هدانساب ىروُدلا نع قازرلا دبع هجرخأ

 نع عیب را ك سيق ةءاور قو 6 6 لاجرا طارواک نوک ی ضمور ىلا امضعب حم نفسلا لايح : لاق 4 راص

 ظوةحلا وه لوالاو ء روسجلا ف نوكت: ىلا صولةلا ىه : سابع نب نمحرلا دبع

 1 ”نوقطني ال موي اَذَه ) بيس ع 3

 نع 2 دوسألا نع ماا قدح ش ء الا | الح یل 1 دح ثایغ نب صفح نب رع اش د ۰.۳

 نم اه اتل ف و اهواثیل هناف ( تالس لار ) هيلع تآ زن ذإ « راغ ىف كك بلا عم نح امني : لاق للا ردبع
 لاقف « تبكذف اهانردقب اف ۰ اولا : رب لا لاقف « ةّيح انیلع "تو ذأ ءاهب باعرل "اف ناو « ميف
 « ين؟ راغ ىف» ىبأ نہ هتظنح : رم لاق . « اهرش مد اکک “رش "تيفو : تیبا
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 ىف ( تبثو ذا ) هيف هلوق ٠ ةيملا ىف دوعس م نب هللا دبع ثيدح هيف ركذ ( نوقطني ال موي اذه باب ) هلوق

 . ىراخبلا خيش صفح نبا وه ( ربع لاق ) هلوق ٠ هولتنا لاق اذكو « ريكذتلاب « بثو ذا » ىنييمثكلا ةءاور

 : ثيدحلا ىف هلوق دعب داز ءابآ نأ ديري ( ىنع داغ ف ) هلوق هنظفح ىنييمشكلا ةياور ىف ( یآ نم هتظفح ) هلوق

 مهار نع ةريغملا ةياور ىف اضيأ تعفو اأ مدقت دق ةدايزلا هذهو « ىنع راغ ىف د هلم ی يا ا 31

 4 نولءاسنپ , مع) ةروس )۷۸(

 : اباوص . مه نذأي نأ الا هنوءاکبال : اباطخ هنم نوال . هنوفاخمال : اباسح نوجربال دهاجم لاق

(i>جاهو سابء نا لاقو . هب عو ايندلا ىف ) : حرطا یو « هنیع "تسع : اسد هريغ لاقو . ان 

 یافک ىأ : خا ام یناطعا « ایفاک 21:24 اباسح ا . دحاو قیساو قاسفلا ناک"لیسی

 تكلا ءاه یهو ءاماب ةياوز شک نبا نعو  طقف مگ : ( مع ) درجا أرق ( نولءاسنب مع ةدوس ) هلوق

 « ةردان ةنا ىهو لصالا ىلع فلالا تايثاب رمع نب 0 بک نب "نآ نعو ۰ ا ىر# لصولا ىرجأ

 «دهاجب لاقو » هريغلو ءرذ دآ ةياور ىف اذک ( ه وفا ال اياسح نوجري الز هلوق . الا ةروس اضيأ اهل لاقدو

 )رھ نذأي نأ الا هن وملاك ال : اب اط هلم نوکل# ال ) هلوق - كلذ ؟ دهاج قيرط نم قايرفل هلصو دقو . هرکذف

 ايندلا ىف امج : : اباوص ) هلوق . هدمب یذلا ىف هنییاسو , هجوآ لوالاو « هنوکام الد تبفاب او ؛ لمتسلل اذڪ

 نبا قبرط نم هجرخآ ىايرفلا ناف رظن هيفو « هدعب ىذلاكس ايع نبا ىلإ اذه ةيسأ رذ نآ ريغل عقوو ( هب لعو

 لمعو ایندلا ىف اهح : لاق (اباوص لاق نم الإ امالك : لاف ( اباطخ هنم نوکلعی 0 هلوق ىف دهاج نع حی ىأ
 ) ةغتلم فام ) ەڵوق ةعرازاا ىف مدقت دقو هدح و ىن.ذلل اذه تی ( ايصن م ( اجاجت ١ سابع نبا لاقو ) ) هلوق ٠ هب

 نم متاح ىف ىلأ نبا هلصو ( اضم (اجاموإ ساع نا لاقو) هلوق . ةديبع ىلأ ل رق رهو «هدحو نسل اذه تيث

 دق و« هدحو قسنلا اذه تبث . ( دهاون (بعاوک ا التم ماقامدإ) هلوق ۰ ساب ء نیا نع ةحلط ىبأ نب ىلع قیرط

 لاقو . قالا ءدب ىف مدقت دقو رذ ىبأ ريغل اذه طقس ( هنيع تقسغ (lê) هريغ لاقو) هلوق قلا ءدب ىف مدقت

 نب ةديبع وبأ وه رمعمو « «هركذف روعم لاقو د قاج رجلاو ىنسنلا دنع عقوو ٠ . لیست یآ هئيع قسفت لاق : ةديبعوبأ

 ان طقةسو « قاخلا هدب ىف كلذ نایب مدقت (دحا و قیسخلا او قاسغلا ناک« ليسإ ح رجلا قسما :ود) هلوق ۰ . درک ذلا ىنئملا

 ءاطع) ىلاعت هلوق ىف ةديبع وا لاق ( یافک ىأ ینبسحا ام ىناطعأ ءايفاك ءازج اباسح ءاطع) ھلوق . رذ نآ ريغل
 رهعم نع قازرلا ديع لاقو . ' قافك یا یبسحأ ام تاطعا ِ , ايفاك اب اسح هی و « ءازچ ىأ )ا باس

 يع لاق ( اب امسح ءاطع ) هلوق ىف ةدانق نع

 6 یی 2
 ار ( اجاوفآ نوتأتف روصاا ىف خفي با ١-

 : لاق هنع هللا ىضر ةريره ىلأ نع حلاص ىبأ نع شهلا نع ةيواعم وبأ ان ربخآ تمم شرم - ۰ 5 ۳ ۶ ١ جا # 2 ۰۵ ب

 ارش نوفرا ؛ لاق . تی : لاق ؟ مو نومیرآ : لاق « نور نیت نيب. أم 2 لكم هللا "لوسر لاق

 یرابا عن « ۸ ۸۷7-۶
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 « لقب تبثی اكن وبيه وام والا یم لا لز مث : لاق . ”تيبأ : لاق ؟ةنس نومبرآ : لاق . تیبا : لاقو

 « ةمايقلا موب قاتلا بکر هنمو « بنا بع وهو ًادحاو اظع الإ « لبي الإ :ىث ناسناالا نم سبل

 تفرع حي نآ نبا قرط نم متاح نآ نا هلصو ( مز : اجاوفآ نونآتف روصلا ف خفني موي باب ) هلوق
 « نوعبدأ نيتخفنلا نيب امد ةريره ىف أ ثيدح هيف ركذ . ارز ارز : لاق ( اجاوفأ نوتأتف ) هلوق ق دما
 كلذ یرعآ نآ یا حتفلاب و ۰ عهآ ملام لوفأ نأ ىأ مضب ٠ تیب أ » هلرقو « مولا ریس ىف هحرش مدقت دقو

 بيغ هناف

 )۷٩( رتاعزاتلاو ) ”ةروس ©
 لخابلاو « عيلملا و میلطلا لثم « هام ٌةرِخلاو ةرخ الا لقب هاليو هاصعت ىربكسلا الا : دا لاتو

 : سابع نبا لاقو نی مرا هيف رع ىذلا فاول ملل ةرخانلاو ةيلابلا ةرخنلاو : مصعب لاقو . ليخبلاو

 ىهننك يح .ةنيفسلا یسزمو « اهاهّتنُم ىتم اهاسرم نايأ :هریغ لاقر ٠ ایا ىلإ لوألا انرمأ ىلإ ةرفرلا
 ن دغ هلصو دقو « هدحو قسنلل اذه تبث ( ةحيص ةرجذ ) هلوق ۰ عيمجلل اذك ( تاعزانلاو ةروس) هلوق

 ديع هلصو دقو » هدحو ىلا اذه تدل ( ةلرلرلا یه ( ةفجارلا فجرت  دهاج لاقو ) هلوق 5 هقب رط نم ديمح

 (هدب و هاصع یرکلا ةنآلا : دهاج لاقو) هلوق . ةلرلزلا یهو لابجلاو ضرالا فجرت » ظفلب هقيرط نم ديمح نبأ

 هلو . هلثم ةداتق نع رمعم نع قازرلا ديع لاق اذکو < اذه دها# نع حیج ىنأ نبا قبرط نم یایرفلا هلصو

 ینسنال اذه تبث (یصع یفط) هلوق . قالا هدب ىف مدقت دقو « هدحو ىن.ذلل انه اذه تبث ( دمع ریغب اهءانب ابكمس)

 لخابلاو عمطلاو عماطلا لثم ءاوس ةرخالاو ةرخانلا ) هلوق . هب دهاج قيرط نم ىنايرفلا هلضو دقو « هدحو

 اهو : لاق هلثم ءارفلا لاقو . ءاوس ةرخنو ةرخان : ( ةرخن اماظع ) ىلاعت هلوق ىف ةديبغ وبأ لاق ( ليخبلاو
 . ةرخان یه امثل ؟ ةرخن نوءرقي نایبص لاب ام :' لا ىلع لاق هنأ ريبزلا نبا نع دئرسأ مث . ةرخان امهد وجأ نا:ءارق

 هلوق : ) هیبلت ) 5 مصاع نع فل نکل نويف وكلا فلالابو » ءارقلا دوپج فلأ غب ةرخن اهأرق : یلق

 « پاوصلا رهو ةمجعملاو ةدحوملاب هريغلو . امف ةلمبملا ءاحلاو نونلاب یممشکلا ةءاور ىف « ليخبلاو لخأتلاو »
 « ىنعملا لصأ ىف ىأ «ءاوس» هلرقو . لخبلاو لخابلاو عمطلاو عماطلا یمم وه : لاق ءارفلا هركذ ینلا اذهو
 همف رم ىذلا فرجا مظعلا ةرخانلاو : ةيلابلا ةرخنلا مهضعب لاقو ) هلو ٠ ةرخان ف تسول ةعلابم ١ ةرخن قفالإو

 فوجهيلا معلا ةرخانلاو « ةيلايلا ةرخالا : لاقف ةرخنلاو ةرخاناا نيب نبرسسفملا ضعب قرف : ءارفلا لاق ( رخنيف خرا

 : ةديبع ىلأ نع ىوارلا مرئالا نسحلا وبأ لاقف « ىلكلا نا وه روكذملا رسفملاو . رخنيف حرلا هيف رمت یذلا

 ین موي ىف هسرف بطاخي مهف نم لجرل دشنأو . ةيلاب ةرخانو « جرلا اق رخي ةرخن : لوقي ىلكسلا نبا تعمس
 : سرفلاو برعلا تب راحت ني راق

 هرهاسلا برت كرصق اف هرواسالا اهنإ حام مدقأ ش
 هرخان اماظع تنكح امدمب نم هرفاحلا ىف اهدعءب دوعت م
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 اذه تبث . مرپسو میمون ناورحلا اهيف نا مسالا اذهب تيم !متأك ( ضرألا هجو ةرهاسلا ) هلوق . ةيلاب ئا
 انمآ ىلا ةرفاحلا : سابع نبا لاقو ) هلوق . هظفلب ءارفلا لرق وهو « قلخلا ءدب ىف مدقت دقو « هدحو ىنسنلل انه

 ۱ ایا ۳ لوقي مةرفاحلا) هلوق ف سابع نبا نع ةحمط ىلأ ني ىلع قبرط نم ء رج نا هلصو ) دارا لا, لرألا

 نم ىأ یرفاح ىلع تعجر مث انالف تيت أ لوقت برعلاو . ةايحلا ىلا ءلرالا انمآ ىلا لوقب ةرفاحلا : ءارفلا لاقو

 ىأ قفاد ءاک. ةروفحلا ىأ ةرفاحلا اهامسف « مروبق اف رفت ىلا ضرالا ةرفاحلا مهضعب لاقو : لاق ؛ تثج ثيح
 ةحاط یا نم ىلع قيرط نم ىربطلا هلصو ) ةيئاثلا ةخفنلا ةقدارلا اهعيذت والا ةخفالا ةفجارلا ( هلوق ::قوفدم

 لانو ) هلوق . ةيناثلا ةخفنلا € ةفدارلا امت ر گرالا ةخفنلا € ةفجارلا فورت مو و هلوقو . سابع نبا نه

 (اهاسم نايأ إل ىلاعت هلوق ىف ةديبع وبأ لاق ( ىهتات ثيح ةئيفسلا ىمرمو ؟ اهارتنم ىم ( اهاسم نابآ إل هديغ
 «نیت اہک ۔ بصنلاو عفرلاب  ةعاسلاو تثعإ » دعس نب لوس ثيدح قاس مْ لا اهاهتنم اهاسمو : لاق . اهاهتنم ىتم

 قلخلا دب ىف مدقت دقو « هدحو ینا اذه تبث ( لظأ شطغأ : سابع نبا لاق ) هلق . قاقرلا ف هحرش ىتأيسو

 انثدح مزاحوبأ انثد> نایلس نب لیلا ادندح مادقلا نب دحآ شم - ٩۳۱۶ تا تاو
 ودمار ۰ ۱ ۰ ےس س ۰ 2 00

 ٠ تعب : ماهس ول ىلت ىتلاو ىطسولاب اذکه هیعیصاب لاق و هللا لوسر تیار » لاق هنع هلا ىضر دعس نب ”لهست

 "یش كلك ىلع ملعتت : اما . « نیک ةعاسلاو
 [ ۱۰۰۳ ۰ ۰۴۰۱ : ىف :افرط - 4٩۳٩ ثيدحلا ]

 اذا ) ىلامت هلوت ىف لاق ءارفلا لوق وهو « باب لبق امدقم نسال اذه عقوو (ءیش لك ىلع مطق ةماطلا ) هلوق

 تمط ةعاسا ىه ةماطاا : سنأ نب عيبرلا قيرط نم متاح ىبأ نبالو . ءىث لك ملت ةمايقلا یه € ةماطلا تءاج

 ةيهاد لك

 ْ مرا نهرا هللا مسب . ( سبع ) ةروس (۸۰)
 2 1 ۲ ع 2 ره٤ و ما

 هلوق لف اذهو ¢ كاللا مر نوربطلا الإ امس ا ةروطم ھر لاو 5 ضرعاو حلک یوو سع)

 ما : 2 عام 4 و 7( ۶

 لحن ريبطتلا لس« زیبا اهيلع مقي فحسلا نأل 5رطم فحصلاو ةكسئاللا لعج ارم تا رب دل )

 هتيدأتو 1 یو تا زن اذ] ةكاللا تاو « مهني خاصا كا قس فات دحاو « ”ةكئاللا : 5 رفت . اضیا

 "دحآ یضقیال 4 ضقي امل ) دهام" لاقو . هنع لفافآ یدصت : هريغ لاقو . موقلا نيب حل ىذلا ریفسلاک

 سابع نبا لاقو « ةرفس ىدبأب : ةف رشم هم اش هاشم 41 ةرتق ) اهقهر سابع نبا لاقو ۰ هب 2 ام

 ۴ 5 ساس يدر سال
 رف رافسألا دحاو لاقي . لغاشن ىل . ابتک ارافسأ . ةبتك

 . ماشه نب دعس نع ثتدحت ىقوأ ن ةرارث "تمس لاق ةداتق انثدح ةبعش ان لح مدآ شرم - ۷

 يذلا لّممو « ةرّربلا ماركلا نر عم هل ةظفاح وهو نآرقلا أرقي ىذلا لثم » لا ام یبلا نع ةشئاع نع

 « نا رج هذ ٌديدش هيلع یهو هدمامتي وهو نآرقلا أرقي



 ._ هسضتف بانك - ۹۲ ٥
  (ضرغأو حلك: ىلوتو سبع) هلوق . رذ یآ ريغل ةلمسباا تطقس ( ميحرلا نمخرلا هللا مسإ - سبع ةدو“ ) هلوق

 فاسلا فلتخ لو « دعب هرکذآس ىذلا ةشئاع ثيدح ىف وف ىلوت ريسفت امأو « ةديبع ال وهف سبع ريسفت امأ
 یک قب رط نم ماحلاو یذمرتاا جرخآو . زفاکلا وه : لاقف یدرادلا برغأو . 2 يذلا وه سع لعاف نأ ىف

 تلاق ةشئاع نع هيبأ نع ةورع نب ماشه نع امهالك نايلس نب ميحرلا دبع قيرط نم نابح ناو یومالا دیعس نا

 - نیکرشلا ءامظع نم لجد لب ىنلا دنعو ۔ فدشرآ هللا لوسر اب : لاقف یعالا موتكم مآ نبا ق تلزت »
 «لوتوسبع تادف . ال : لوقیف ؟ اساب لوفأ ام ىرتأ : هل لوقیف رخالا ىلع لبقی و هنء ضرع الب ىنلا لمخ
 ةداتق نع رمعم نع قازرلا دبع رکذو . ةشناع رك ذي مل ةورع نع مهضعب هلسرأ دقو ؛ بيرغ نسح : ىذمرلا لاق

 نا یورو . فلخ ن ةيمأ هنأ كلام ىنأ قبرط نم روصتم نب ديعس یورو . فلخ نب ىنأ هملكي ناك ىذلا نأ

 ةبتع : لاق سابع نا نع وعلا قيرط نمو . ةعيبر ىنبا ةبيشو ةبتع بطاخم ناك هنأ ةدئاع ثيدحح نم وذ رم

 ‹ ةبتعو لبج وبأ مهم نيكرشملا هوجو نم سان هيف ساجم ىف ناك: ةشئاع نع رخآ هجو نمو . شابعو لېج ویا و
 ةرباعم هريغ لاقو « رذ بأ ريغ ةياور ىف ( دالا مو نوروطملا الا امسمب ال ةرهطم ) هلوق . لاوفألا عمم اذبف
 هلوقلثم اذهو) هلوق . هریغ لاقو : لاق مث ىتألا رئالا رکذف . دهاج لاتو : كلذ لبق لاق ناكو « ىنسنلل اذكو لا

 نوروطملا الا هسع ال ؛ ةرمطم ةعوفرم :( ةمركم فد ىف إل ىلاعت هلوق ىف لاق « ءارفلا لوف وه ( |رمآ تاردلاف
 فحصلا نال ةربطم فحصلا و کالا لءج ( هلق : ) ۱آ تار داف 2 لاعت هلوق لثم اذهو کالا مو

 بالاو « ةفتلملا بلغلا : دهاجم لاقو ) هلوق . اضيأ ءارفلا لوف وه ( اضيأ ابامح نا ریرطتلا لم ريوطتلا اهلع حقي
 ,رفاس مدحاو ةكئالملا ةرفس ) هلوق . ةنجلا ةفص ىف مدقت دقو « انه هدحو ىنسناا ةباور ىف عقو ( ماعنآلا لک اب ام
 لوق وه ( موقلا نيب حلص یذلا ريفسلاك هتیدأتو هللا یحو تلزت اذإ 6-؛الملا تامجو مهني تحلصأ ترفس

 : رعاشلا لاق : دازو « هظفلب ءارفلا

 تدشم نإ شغب ىثمأ امو ىوق نيب ةرافسلا عدأ امو

 ريغو لسرلا مهيف نأ حيحصلا « نالوق كلذ ىف ءالعلو « هللا لسر کالا حیمج نإ لاق نم 4 كس دقو
 لعاج ىلاعت هلوقب لوالا جتحاو . ثيدجلا « لدتم الف عکاراو موقي الف دجاسلا مهم نأ یبث دقو « لسرلا
 لفافت ىدصت ) لوق . ( سانلا نمو السر كاللا نم نطصي هللا إل ىلاعت هللا لوقب بيجأو ( السر ةكئالملا

 ( ىدصت هل تن أف ) ىلاعت هلو ىف ةديبع وبأ لاق ىذلاو . ءیش هنم طقسو « حلا هريغ لاقو » ینسنلا ةياور ىف ( هنع
 « باوصلا ی ىولت ريسفت قأينمو « ىوات ظفلو هل ضرعتت ظفل طفاسلاف « هنع لفاغت یبلت « هل ضرعتن ىأ
 : لاقف ىراخبلا ىف عقو امرذ وبأ بقعت دقو « ىبلثتو ىدصتت لصألاو ني:ظفللا ىف نبءاتلا ىدحإ فذح وهو

 . ضرعت یدصت ليق : نيتلا نبا لاقو . یبلت ريسفت وبف لفاغت اماف « هيلا هسأر عفر اذإ مالل یدصت لاقي امنإ
 ىنمقيال ضقي امل : دهاجي لاقو ) هلوَق . یعالا نع لفاغت ام نیکرشلا نع لفاغتي مل هنال ةبالا ريسفتب قئاللا وهو
 هلوق « هيلع ضرتفا ام ادبأ دحأ ىضقي الد ظفلب دهاجم نع حیم ىنأ نبا قيرط نم ىنايرفلا هلصو (هب ىمأام دحأ
 0 هب سابص نبا نع ةحاط ىبأ نب ىلع قيرط نم متاح ىبأ نبا هلصو ( ةدش اهاشنل ةرتق ابقهرت : سابع نا لاقو )

 (ندحاو كد اتکدف لابجلاو ضرالا تامحو)يلاعت هلوق يف بمک نب یا نغ ةبلاملا بأ قيرط نم ماحلا جرخأو



 4 44۲۷ ثيدحلا

 ابةهرت ةريغ اهاع ذئموب هوجو ال ىلاعت هلوق كلذو < نما هوجو ىلع ال رافکلا هوجو ىلع ةزبغ ناریصر : لاق

 نیا لاق ةرفس ىديأب ) هلو اضرأ ةحاط ىبأ نب ىلع قيرط نم متاح ىبأ نا هلصو (ةقرشم ةرفسم) هلوق . (ةرتق
 (ةرغس یدیاب إل هلوق ىف سابع نبا نع ةحلط ىبأ نب ىلع قيراط نم متاح ىبأ نبا هلصو (ابتک ارافسأ ؛ةبتك : سابع
 قيرط نم قازرلا دبع ركذ دقو « ابتک : لاق (| رافسآ لمع راما لثك ) لوقك یهو , رفاس امدحاو ةبتك: لاق

 اهدحأ و« ةيتك ىأ a) رفس یدو 2 هلوف ىف ةديبع وبأ ناقو کم لاق (ةرفس ید 3 هلوق ىف ةداتق نع ريعم

 « ءارفلا لوق وهو ءرذ ىبأل اذه طقس (رفس رافسالا دعا و لاقب) هلوق . هيف لوقلا مدقت (لغاشت ىولتز هل وق . رفاس

 «هرقأف ) هلوق . ماظعلا بتکلا یهو ‹ رفس اهدحاو رافسألا : ( ارافسأ لمع راما لثك ل لات هلوق ىف لاق

 مو « ادوبقم هلمج € هريقأف هنامآ مث  یامت هلوق ىفءارفلا لاق ( هتنفد هنريقو « اربق هل تاعج لجرلا ت رق لاقب

 ناد ىذلاو « ارق هل لمج « ريقي نأب مآ : ( هريقأف إل هلوق ىف ةديبع وبآ لاقو . نفادلا وه رباقلا نآل هربق لقب
 اذه یوس ىراخبلا ىف هل سيل و « ةيحص هبپ ال « ىراصنالا ماع نبا ىأ ( ماشه نب دعس نع ) هلوق . رباقلا وه هديب
 ره و ) هلوق 34 ةنجلا لثم إل ىلاعت هلوةك وهو « هتفص ىأ نیتحتفب ( لثمر هلوق - بقانلا ف قاعم رخآو « عضوملا

 كلذب دارا : تلق باول نم هقحتس امف ةرفسلا عم هن أك هانم : نيتلا نا لاق ( ةرربلا ماركلا ةرفسلا عم هل ظفاح

 : لاق هناکف « ةرفسلا عم وه ىذلا ربخلاو لثم وه ىذلا أدتبلا نيب طبر ال هنأ هرهاظف الإ و « بيكرتلا حیحصت
 وهو هتفص لاق هن أك : ىباطخلا لاقو . هب فيكسف ةرفسلا عم نئاك ظفح ىذلا هيدش : لاق هن ًأكريصيف هيبشلا نعم لثملا
 هدهاعتي وهو نآرةلا أرقي ىذلا لثمو ) هلوق . نيرجأ قحتسي نأ ديدش هيلع وهو هتفصو « ةرفسلا عم هنأكهل ظفاح
 هرجا هل فءاضي وأ اظفاح نآرقلا أرقي یذلا رجأ فعض هل له فاتخا نينلا نبا لاق ( نارجأ هلف ديدش هيلع وهو
 ةقشلا ردق ىلع رجألا : لوقي نأ لوالا حجر ناو « روظأ اذهو : لاق ؟ مظعأ لوالا او

 ( ترو شا اذإ ) ةروس صاب - ۱
 و هاجم لاقو ۰ "ةرظف یقبی الف اهوام بهذي : ت تم الق . ترا ؛ ترذکتا

 سنکو . مجاتاهارج# ف ساخت سالار .ادحاو ارم تراصف ضعب ىلإ امضعب یففأت رجس ريف لاقو . ءولملا

 : رم لاقو . هب نی نينّضلاو . لا نينظلا و . راهثلا عفت ارا : سفت . هابظلا سنك اک اھت وهب ىف رتتسن

 مهجا وات اول نيذلا اورشخا) : هنع هلا نزار 7 «راثلاو ها لأ نم مريظنا جوز تجوز س ۳

 2 3 : و

 ةروس اضيأ ۸ لاقيو « رذ ىنأ ريغل ةلمسبلا تطقس ( ميحرلا نعرلا هللا ما - تروک سمشلا اذا ةروس ) هلوق

 نم متاح ىبأ نبا هجرخأو « روطلا ةدوس ريسفت ىف مدق: ( ةراعف قی الف اهؤام بهذي ترج ) هوق۰ دب وكستلا
 روطلا ةدوس ريسفت ىف مدقت ( ءولمملا روجسملا : دهام لاتو ) هاو . اذهب ةدانق نع ةيورغ یا نب ديعس قيزاع
 هجرخآ « ىدسلا لوق ینعم وه ( ادحاو ارحب تراصف ضعب ىلا ابضءب ىضفأ ترج : هريغ لاقو ) هلوق ٠ اضيأ
 ءارفلا لاق ( ترتثا تردكنا) هلوق : تريدو تحتف ىأ (ترج راحبلا اذاو) ظفاب هقيرط نم متاح نآ نبا



 ريسفتلا باتك 4 ٥
 نع رمعم نع قازرلا دبع لاقو . ضرالا هجو ىف تعقو « ترا ديري ( تردک| موجنلا اذاو ) ىلاعت هلوق ىف

 لثم ؛ تطشت هللا دبع أرقو « تريغ ىأ تطشك) هلوق ترئانت : لاق ( تردکنا موجنلا اذاو ) هلوق ىف ةداتق

 ىف لاق : ءارفلا لوق وهو « بطلا ىف هريغ هركذو هدحو ىدنلل اذه تبث ( طدكلاو طسقلاو « روفاةلاو روفاكلا

 « فاقل اب تطشق  دوءسم نبا ىعي هللا دبع ةءارق قو ؛ تیوطو تعزن یو ( تطشك ءاملا اذإو ) ىلاعت هلوق

 ةغللا ىف ابقاعت جرخا ف نافرحلا برافت اذإ « طسکا و طسفلاو روفاكلاو روفاقلا لوقت برلاو « دحاو یعلاو

 اكاهتويب ىف رتشمآ سنکت و « عجرت اهارجم ىف سنخت ساخ لاو ) هلوق .فاثالاو یات لاو تدح و ثدح لاقي اک

 سنک-تو « عجرت اهارج ىف سنخت ةسخلا موجنلا یهو : ( سن اب مسقا الف ) هلوق ىف ءارفلا لاق ( ءابظلا سنکت

 دراطعو لحزو مارهب ةسخلا موجنلاب دارلاو : لاق , سانکلا یهو رياغملا ىف ءایظلا سنکن اک اهتويب ىف رتتسآ

 یورو « نابع نبا نع خاص ىنأ نع ىلكلا قیرط نم هيودرم نبا مالكلا اذه دنسأو « یرتشلاو ةرمرلاو

 هنظأ : تاق لاق ؟ سنا ام دوعسم نبا ىل لاق : لاق ليبحرش نب وردع نع ةرسيم ىنأ نع حيحص دانساپ قازرلا دبع

 نهرتسل.سنكلاو « راهنلاب سذ موجنلا ىه : لاق نسحلا نع رمعم نعو . كلذ نظأ انأو : لاق . شحولا رب

 بكا وكلا نه : لاق ىلع نع نس> دانساب روص: نب ديعس یورو . ءايظلا سنكلا : مهضعب لاقو لاق . نبغ اذا
 . یردآ ال : لاقن ةءألا هذه نع دهاجم لس : لاق ةريغم قيرط نمو . یرتالف زاهلاب سنو ليللاب سنكت

 مهنا : لاق ٠ موجالا انآ ىلع نع نوور ءالؤهو « شح ولا رقب اَ انمعس : لاق ؟ ىردت ٣ : ميهاربا لاق

 . لفسالا نم لعالا تافلجر ىلع تيب قوف نم عقو الجر نأول : لاق ايلع نإ نولوق, اکاذهو . “لع ىلع نوبذكي ۱

 ٠ « ةديبع قآ لوق وه ( هب نضي نینضلاو مهنا نينظلاو ) هلوق . اضيأ ءارفلا لوق وه (داپثا عفتدا سفنت) هلوق

 ىورو . ليخبأا اهانعف ةطقاسلاب امآرق نمو  مهتع سيل اهانعف ةلاشملا ءاظلاب اهأرق نف « نيتءارقلا ىلا راشأو

 یورو . م٤ نينظب أرقن نحنو « ليخبب نيئضب نوءرقت منا : لاق ءاقرو نع مصاع نع عيبرلا نإ سيقنع ءارفلا

 دنسب متاح نآ نا یورو . لیخبلا نينضااو . مبتلا نينظلا : لاق ىعخنلا يهاربإ نع حرم دانساب قازرلا دبع

 نینضلاو ملا نینظلا و « بذاکب وه ام لوقي « ءاوس نینظلاو نيدضلاو : لاق « نينضب أرقي سابع نا ناك : حیحم

 نيذلا اورشحا : أرق مث . رانلاو ةن لا لهآ نم هريظن جوز « تجوز سوفنلا : رع لاقو ) هو . ليخبلا

 ليئارسإو ىروثلاقيرط نم هبودم نباو « ةيلحلا ١ ىف معن وبأو اح او ديمح نب دبع هلصو ( مبجاوزأو اویظ

 سوفنلا اذاو و هلوف ىف لوقي ربع تعم ريشب نب نامعنلا تمم برد نب كامس نع مباک كيرشو ةملس نب دامحو

 نذلا اورشحا) أرق مش ٠ رانلا لهأ نم هريظن جوزب لجرلاو . ةنجلا لهأ نم هريظأ جوز لجرلا وه :(تجوز

 : راثلاو نجلا هب نالخدي لمعلا نالمعي نالجرلا امه : کاملا ظفل و « حيحص لصتم دانسا اذه و < مبجاوذآ و اوبلظ

 « هل ىنلا ىلا هعقرف برح نب كاس نع روث يأ نب ديلولا هاور دقو . حاصلا عم ملاصلاو رجافلا عم رجافلا

 نع رخآ هجو نم اضيأ هجرخأو « ةيودرم نبا هجرشأ « نامعنلا دنسم نم هلعج <« ربع هيف رکذی لف هب رصفو

 « ايندلا ىف اصلا هنیرقب لجرلا نرقي : لاف ةمركع قيرط نم ءارفلا جرخأو ٠ ظوفحا وه لوالاو « كلذك ى رولا

 سعسع ) هلوق 1 دانلا ىف هنيعي ناكىذلا هي رقب ايندلا ىف ءوسلا لمعي ناك ىذلا لجرلا نرقيو
 نبأ هللصو ) ردآ

 تلبفأ ( سعسع ) مهضعب لاق : ةديبع وبأ لاقو « اذهب شاب نبا نع ةحلط ىبأ نب ىلغ قيرط نم متاح ىنأ



 0 و نیففطاا و 6 راطفنالا اترو

 هل دنسب مرثآلا نسحلا وا یورو. (سفنت اذا حيصلاو ) كلذ دمب هلوقل « لو هانعم لب : مهضعب لاقو . هژالظ

 لاق ( سمنت اذا حیصلاو ) ىلاعت هلوقب لبفأب هرسف نم كسم و . ربدأ یا « سعسع دق انرهش نإ : لاق رع نع
 دمحأ هجرخأ ديج ثيدح اهفو « اعوفم ائيد ح اهيف دروپ مل : ( هيبنت ) . هرابدإو لیلا لابقاب منآ : لیلخا

 نيع یأر هن أك ةهاسقلا موب ىلا ظني نأ هرس نم » هعفر رمع نبا تبدح نم کاجل ا هحض و یارطلاو یذمرتا و

 ۱ دمحأ ظفل « ترطفنا ءامسلا اذاو تروکس مشلا اذا , أردف

 ميحرلا نجرلا هللا مسب . ( ترقه اذإ ) ةروس (۸۲)

 زاجحلا لهأ ءأرقو « فيفختلاب ( كلف ) مماعو شهلا ًأرقو « تضاف ترجف“ میخ نب يبا لاقو
 ليوط وأ 6 حیبق با “سڪ ۷ ۳ ءاش ةروص ی ف ىنعي فخ مو ٠ قالا "لدتعم داراو ¢ ديدشتلاب

 ريصق وأ
 اهراطفنا ) هلوق . راطفنالا ةروس اضيأ امل لاقيو ( م>رلا نمرلا هللا مس  ترطفنا ءایسلا اذا ةروس ) هلوق

 (فولا نم اهيف نم جرخي ترثمب سابع نبا نع ركذيو) هلق ٠ ءارفلا لوق وهو هدحو ىسنلا اذه تبث (اهقاقشنا
 ةحلط ىنأ نب ىلغ قورط نم اضيأ متاح نآ نبا جرخأ دقو <« اضيأ ءارفلا لوق وهو « هدحو نسل اضيأ اذه تو

 تبث ( هالعأ هلفسأ تلعچ : ىضوح ترعب . ترا : هريغ لاقو ) هلوق . تشع ىأ ترامپ : سابع نبأ نع

 انئثدح ديمح نب ديع لاق ( تضاف ترج : میخ نب عیب رلا لاقو ) هلوق . نئانجلا ىف مدقتو هدحو اضيا قسنلل اذه

 نب عیب را نع ىدوألا رذنم وه لع ىلا نع هيبا نع ىروثلا دیعس نإ وه نايف انثدح : الاق میم واو لموم

 رهو ميجا فريفخت « ترجل » عسیب رلا نع لوقاملاو « هنم منأو هلام ىروثلا اانا : قازرلا درع لاق , هب مخ

 : تلق ( ديدشقلاب زاجحلا لهأ ءأرقو « فيفختلاب كلدعف مصاعو شءعألا ۳ و ) هلوق ٠ دوکذلا هریسفتب قئاللا

 هلوق ۰ راصمالا ةءارق نم ما دع نم ليقثتلاب اأ أرقو 0 نييف وكلا راسو قاسكلاو هزج فيفختلاب اضيأ أرق

 ءارفلا لوق وه (ريصق وا ليوط وا حببق امإو نح ام : ءاش ةروص ىأ ىف ىنعي ففخ نمو ؛ قالا لدتعم دارآ و)
 نمو « حلا نصح امإ ءاش ةروص ىأ ین كفرصي معا هللاو ومف فيفختلاب أرق نف: لاق مث « دیدشتل اب هلوق ىلا هظفلب

 لضاحو لا امه>أو ةي رعلا ف نبت ءارفلا دوجأ وهر : لاق 5 قاخلا لدتعم الدعم كإمج عا هللاو دارأ هز اف ددش

 a دارأ ةفص ىأ ىلإ فرصلا وهو لدعلا نم فيفختلابو , بسائتلا دارلاو <« ليدعتلا نم ليقثتا اب قلا نآ نیت ءا را

 املیق ىلا ىف هيلع هبنلا رمع نبا ثيدح امف لخديو « اعوفم اثیدح اف دروب مل : (هييفت )

 ميحرلا نجرا للا مسب . €© نيبال لو ) ةروس (۸۳)
 لمي ؛ میس. هنيط )كسم ةماتر) . رجلا : ؛قیح رلا .یزوج : بو . ایالنا تب : نار دهاحم لاقو 3 2 ت ےس 2

۰ 4 ۶ 4 

 نی املا برن ساناا موقي موي ءریغ ىو ال فا : هريغ لو . ةنجلا لهأ بارش

 هجام ناو یاسنلا جرخأ . رذ ىبأ ريغل ةلبسٍلا تطقس ( ميحرلا نحرلا هللا مس - نیففطبل ليو ةدوس ) هلوق



 ريسفنلا باتك- ۵ ۹۹۹

 سانلا ثيخأ نم |وناک ةنردلا ل ىنلا مدق الد لاق سابع نبا نع ةمركع نغ ىوحنلا ديزي قيرط نم حیح دانساب

 هلصو ( اياطخلا تبث نار لب :دهاجم لاو ) هلق . كلذ دعب ليكلا اونسحاف (نیففطال ليو و هللا لزتأف اليك

 مولف ىلع نار لب لوق ىف دهاجم نع حیج نآ نبا نع یسع قل رط نه «ىجايبدلا دئاوغو ىف انیورو « ىنايرفلا

 یدزو . ليقصلا ءىثلا ىلع ىدصا اكوهو «ةواشغلا نيرلاو نارلاو . ىهتنا اهترمغىتح اياطخلا مولف ىلع تتبث لاق

 لاق كلي ىنلا نم ةريره فآ نع خاص ی نع مکح نب عاقعقلا قيرط نم یا-ناو یذمرتلاو 6۱لاو نابح نبا

 , هبلق ولعت ىتح امف دیز داع وه ناف  تاقص رفغتساو عزل وه ناف « هبلق ىف تتكسن ةئيطخ أطخأ اذإ دبعلا نا »

 دهاج نع شعالا قرط نو «تايام احا »فان رو. ( مم واق ىلع ناد لب الكر ىلاعت هللا ركذ ىذلا نارلا ومف

 زوج و , ةائثم اهدعب ةدحواا و ةثلثملا حتفب « تیا » اذه دهاجم لوق : ) هیملت ) ۰ عبالا وه نبرلا نور اوناك : لاق

 : قيحرلا ) هلو . اضيأ دهاجم نع ىبايرفلا هلصوو « ةديبع نأ لوق وه ( یزوج : بو ) هلوق . هيناث نيكسلا

 هلوق . قاخلا ءدب ىف مدقتو , هدحو قلل اذه تبث ( ةنجلا لهأ بارش وامي مخسقلا هنیط : كسم هماتخ « را

 (كلام ىنثدح) هلوق . یسع نا وه ( نعم انثدح ) هلوق . ةايبع ىنأ لوق وه ( هريغ نوب ال ففطملا ةريغ لاقو )

 بهو نب هللا دبع هيلع ىسيع ن نءم حبات دقو: « أطوملا ٠ ف وه سيلو « كلام ثيدح بئارغ نم ثيدحلا اذه

 امجرخآ ىع نب زیزعلا دیعو ييبزلا نب ديعسو یورفلا قحإو لس نب ديلولاو « میم وبأو ىليعاعالا هجرخأ
 كلام نع مک « بئارغلا » ىف ىنطترادلا

 ید ر۶ ن نا رلبع نع رعذان نع كلام ینادح لاق « نەم ان دح رذنملا نب مهار اشم - ۸

 یا هاش ف مدحأ بيش یح ) نيملاعلا ترا سنايا موقي موي 7 لۆ م یبلا ا D مع نا

 6۶ ۳ ری
 » هينذأ فاصنا

 [ ۱۶۳۱ : ىف هفرط 4578 ثيدحلا ]

 ىأ نیتی ب ( هغر ف ) هلو «ةمايقلا مو د به و نا ةياور ىف داز ( نيااعلا برا سانا موقي موب هلوق

 ی دواد نب دعس ةءاور ق عقوو ۰ ءازجالا للحتملا ءانالا حشد 3 ءىش لول م ندبلا ند جر 4 ال هق رع

 ةقيقح عيا ىلا عملا ةفاضا نم وه ( هبنذآ فاستآ ىلا ) هلوق ٠ فن ذأ فاصنأ ىلا مدحأ مجلي قرعلا نأ

 موي سهشآ وندت و 2 یغلا نع دوسالا نب دادقملا ثيدح نم لسم ىور دقو . نينذأ دحاو لكل نال < یعمو

 ىلا نوکر نم م٣ : قرعلا ف مملاعأ ردق ىلع سانلا نوکیف « ليم دادقک مهنم نوكت ىتح قاخلا نم ةمايقلا

 ۳ اماجلإ قرعلا ةمجاي نم مو ¢ هب و هح ىلا نوکب نم ممد 1 هيبعك

 < تعَنا ءامهاذإ) ةروُس ( 45 )
 ت س ےگ ص ےس ۰ 0 م 3 ۳

 : روع "نا * ثلأ نظ . ةباد نم عمج : یقسو « هربظ هارو نم هباتک ذخاي : هلامشب هب اك دهاحم لاق



 ٤4۳۹ AY" ثيدحلا

 تنذأ دهاجب لاقو ) هلوق . قفشا ةروسو قاقشنالا ةروس اضيأ اه لاقبو ( تقشنا ءامملا اذا ةروس) هلوق

 هدب ىف مهل مدقتو ىئنلل انه عقو ( مهنع تلخت و قواا نم اهيفام تجرخأ امف ام تقلأو « امرل تعاطاو تعم

 هلوق . هيلع فوقوم هنکل هيف سابع نبا رک ذب هلمو سابع نبا نع دهاجم قيرط نم کاج ا هجرخأ دقو . قلخلا

 نم امأو) هلوق ىف لاق « هنع حیجت ىبأ نبا قيرط نم ىبايرفلا هلصو ( هربظ ءارو نم هباتک ىطم: هامش هب اتک)

 ىبايرفلا هلصو (ةباد نم عج قسو) هلق . هباتك اب ذخأيف هرهظ ءارو نم هدب لمح لاق (هربظ ءارو هبانک قوآ

 ليللاو 2 هلوق ف سابع نبا نع روصم نب ديعس جرخأو ؛ هنم متأو هلثم قلخلا ءدب ىف مدقت دقو « هقي رط نم ارا

 نم ىبايرفلا هلصو ( انيلا حجرب نا نأ : روب نا نأ نظ) هلوق ۰ حیح هدانسإو « هيف لخد امو : لاق (قسو امو .

 ٠ مالا قددربلا ىلع قلاعب و « هكعجار ىأ انالق ترراحو < عوجرلا وه و حتفلاب رولا روح لصاو ۰ اضيأ هقيرط

 یا نب ىلع قیرط نم متاح ىنأ نبأ هلصوو < هدحو ینهنلل اذه تبث ( نورسی نوعو : سابع نبا لاقو ) هلوق

 ممرودص ىف : لاق ( نوعوي ز) ةداتق نع رمعم ان أينأ قازرلا دبع لاقو « هنع ةحلط

 (اريسب باح بساع فوسفرل باپ - ١

 تعم هم یآ نا تەم لاق دتوسألا نب نا نع ی اندح ىلع ن 1 رمت شم ب ۳

 ع هب ینا تعم : ثلاق اهنع نا ىضر ةشئاع

 ° هِي یا نع شاع نع ام یآ نا نع تن نع دیز ني دام انثدح ربرح نب نابلس شی

 ىضر ةشئاع نع مساقلا نع ةكيلم ىلأ نبا نع ةريخص فأ ی ماح او ىلأ نع ىح نع دادم اشم

 « كءادف هللا ینلمج هلا لوسراي تلق تااق « كه الإ بّساحم دَحأ سيل » : اا ٹا لوسر لاق تلاق اهنع للا

 ضارملا ركاذ : لاق « ریس اياسح بسا فوق هنبميب هجاتك وأ نم اف « لجو "رع شا لوقب سيلأ

 ۱ « كله باسلا شقوا نمو « نوضّز مي"

 «ناطقلا وه ( ىع انادح) لوق . رذ ىلأ ريغا ةجرتلا هذه تطقس ( اريسي اباسح بساع فوسف باب ) هلوق

 کالا ىسوم یا نبا ىأ دوسالا نب نامثعو « بايلا اذه ىف روک ذم وهو رخآ دانساب رخآ خيش ثيدحلا اذه ىف هلو

 ةئالث ىلع فنصاا هقاس ام لمتشاو ٠ أطخ وهو نامل ةمص دوسالا راع ىسباقلا دنع عقوو « حمج ىنب لوھ .

 نا نبا نيب لخدأف س وب ویآ امیفلاخو « نامع نع بوبآ هعباتو , ةثئاع نع ةكيلم ىنأ نبا نع ناثع : ديناسأ

 وأ ةشئاع نم هعمس مث مساقلا نع هلم ةكميلم ىفأ نبا نأ ىلع لوم وهو « دمت نب مصاقلا وهو الجر ةدئاعو ةكيلم

 كثيدحلا اذه ىطةرادلا كردتسا دقو . هدنع سیا ةدايز مساقلا ةاور ف ذ مساقلا تیئتسا مث ةقئاع نم ال وأ همم

 هدنع طقس : لاق ديناسألا هذه ف یزوراا ديز فال طبخ ىلع ىتايجلا هين و . هان ركذ ا بيجأو «فالتخالا اذهل

 ىف وهامباو هيف سیل و یناشلا دادمالا ىف دهم نب مساقلا هدنع ديزو « هم دبالو لوألا دانسالا نم ةكيلم ىنأ نبا

 هح وأ و كلذ نيب أو : تلق . ةءاتخم اهنوتمو ةئالثلا دیناسالا نيب ىراخبلا عج : لیعاعمالا لاقو . سنوي ىفأ ةياور

 معلا بانك رخاوأ ىف هثحایم ضعب تمدقت و « ثيدحلا ىلع مالكلا ةيقب عم قاقرلا باتک ىف

 ىرابلا مخ © ۸ ج هه ۶



 يش بن ا"ا"ا"ا" ۹۸
 € قبلت نع اقبط “نیک رتل ) باپ - ۲

 نبا لاق لاق دهاحم نع سايإ نب رفمج رشب , وبآ انربخأ مه ان ربخأ رضا نب دیس اشو —

 « کیت اذه لاق « لاح دب لاح : 6 قباع نع اقبل “کتل ) سابع

 اقبط نکرتل ١ سابع نبا لاق ) هو ۰ دذ ىأ ريغل ةمجرتلا هذه تطق م ( قبط نع اقبط نيكرتل باب ) هلوق
 ريثك با أرق امو ةدحوملاحتف ةءارق ىلع وهو هل باطلا یا ( عين اذه لاق « لا الاح  قبط نع

 سابع نبا نا » ظفلب میشه نع ميهارب] نب بوقعي نع روكذملا ثيدحلا ىربطلا جرخأ دقو . ناوخألاو شعالاو
 نع « تآارقلا باتک » ىف ديبع وبأ هجرخأو « لاح دعب الاح کیبن یمی € قبط نع اقبط نيكرتا ) ارقي ناك

 «حتفلاب ةفوكلاو ةكم لهأ ءارق ةماعو سابع نباو دوءسم نبا اهأرق : ىربطلا لاق « ءابلا حتفب یمی : دازو مشه

 سا نع جرخأ مث اهدعب امو اهلبق ام قايل ةديبع وبآ اهحجرو « ةمالا باطخ هنا ىلع مضل اب نوقابلاو

 ىبأو اضبآ ندحلا قررط نهو « لاح دعب الاح یی ( قرط نع اقبط و اولاق مريغو ريبج نب ديعسو ةمركعو
 امبط ناك. رتل إل هلوق ىلا دوم-م نبا ثيدح نم مكاحلاو اضيأ ىرطلا جرخأو . تاوامسلا : لاق قورسمو ةيلاعلا

 قةشن ةرع « ناهدلاک ةرم ريصت ءاملا نأ داراا.: لاق دوعسم نبا نع ىربطلل ظفل ىفو . ءامسلا : لاق € قبط نع
 ۳" موي دئادشاا نم عقب ام انه ام دارااو « ةدشلا قبلا لصأو لوألا ىربطلا حجرو  رطفنت مث رمح مث

 ین ةقباطم لاح ىأ « لاح دمب الا> هلوق یعمو . هقباطي ال یا اذك قبطي اذه ام لاقي « هريغ قباط ام قبطلاو

 لارحا فالتخا دارلا ليقو ؛ ضءب نم دشأ ابضءب تاقبط ىه ىأ « ةيتزملا يهو ةقبط عمج وه وأ «ةدغلا ىف امليق

 « مالغ معف اذاق «ىص دلو اذا مث « نينج دلوي نأ لبق رمق « رعلا ىصقأ ىلا ريمي نأ ىلا انینچ نوکر ذنم دولواا

 نیئالث غلب اذاف , طنطنع نب رشعو اسم غلب اذاف ء دق ةرشع سمخ غلب اذاق ءروزح ارشد غلب اذاف , عفاي اعمس غلب اذاف

 ناف نیمسن خلب اذاف « مه نين ام خلپ اذاف ؛ خيش نیسمن خاب اذاف « لبك نیما رآ غلب اذاف , لمص

 جوربا ةروس (۸۵ )

 ييركتلا ديجلا . بیبطا دودترلا : سابع نبا كاقو ٠ اويذع انتف « ض رألا ف قش دودخألا دهاجم لاقو

 ( ضرألا ف قش دودخألا : دهاجم لاقو ) هإوق . جورلا ريسفت ناقرفلا رخاوأ ىف مدقت ( جوربلا ةدوس ) هلوق
 بيهص ثيدح نم امهريغو ىذءرتلاو لسم ج رخو « هيف سانلا نوب ذمي اوناك نارجنب قش و ظفلب ىنايرفلا هلصو

 دارأق « هنيد ىلع هعباتف بهارلاب رف « رحاسلا نم ملعتي ناك ىذلا مالغلا ةصق هيفو « ةلوطم دودخألا باعت ةصق

 لاقت « لعفف « مالغلا بر هللا مس! ىنقيمر ادا لوقت ىح ىلتق ىلع ردت نأ كنا : لاقف هنید هتفل اخل مالغلا لتق كلما

 یصلا ةصق هيفو . هنید ىلا اومجریا نارينلا امف مرضآ و ككسلا ىف دیداخ الا كلملا مهل“ . مالغلا برب انمآ : سانلا
 نأ نب ن#“رلا دبع نع تباث نع ةيلس نب دام اطرطب هصقلا عفر حرص « قحلا ىلع كناف ىريصا : همال لاق ىذلا

 اهجرخآ هقي رط نمو « تباث نع رمعم ارفقوو . داو یاسنلاو لسم هجرخأ هقيرط نمو . بيهص نع ىليل
 (اوبذع اونتف) هلوق . ( ديملا زيزعلا ىلا  دودخالا باصأ لتق ) ىلاعت هللا لوقي :هرخآ ىف هدنعو « ىذمرتلا



 44 4461 ثيدحلا
 هلوق ٠ . توبذمي ىأ ( نونتفپ رانلا ىلع مث موي إل هلثمو « ةنتفلا ىناعم دحأ اذمو « هقيرط نم یایر رفلا هلصو

 ىربطلا جرخأو . ديحوتلا ىف ىتأيو «هدحو ینسنال اذه تبث ( مرکلا ديجملا « بيبحلا دودولا : سايع نبا لاقو )

 وذ ) هلوق ىفو . بيبحلا دودولا : : لاق ( دودولا روةغلا )ل هلوق ىف ضایع نبا نع ةحلط ىبأ نب ىلع قير ام نم

 ميركلا : لوقي ( ديجلا شرعلا

 قراطلا ةروس (۸۱)

 « طلاب مجرب "باحس مج را ٍتاذ : دهاجم لاقو ۰ ءیضلا : بقاثلا مجنلا . قراط وهف اليل دا امو « مجنلا وه

 الإ : € ظفاح اهيلع [ ر) ٠ قمل : 6 لصف لوقا ) سارع نبا لاق تابتلاب عّدصتت ضرالا عملا تاذو
 ظااح اهملع

 بقثأ لا ¢ ءىضملا بقاثلا مج لار لاقف هرم مم * (قراط وبف اليا كا ۱ امو مجنلا وه ۰ : قراطاا ةروس ) هلوق

 ىلاعت هلوق 4 لاق ءارغلا ا ماصتعالا باک ی نیفاب ىف و م ىنأو ىسنلل اذه یش ) دق وملا كران

 نب ىلع قا رط نم ىربطلا هجرخأو : ءىضملا بقا : ةداتق ۳ رمعم نع قازرلا ديع لاقو tl) قراظااو ء(سار)

 هلص وو « قاجرجلا نع مہ دال !ذه تا (جهوتي ىذلا بقا : دهاج لاقو) هلوق ٠ هلثم سايع نب نع ةرياط ىبأ

 نمو « هب ىرب ىذلا مجنلا وه : لاق یدساا قيرط نم ىرطلا ۳ . اذه دهاجم قإرط نم ىريطلاو ىنايرفلا

 ضرالاعدصلا تاذو ¢ رامااب حج باع حجرلا تاذ) هلوق ۰ اب ربا بالا مجنلا : لاق ديز نب نهرلا دہع قارط

 رام باحسلا تاذ ىنعي : لأق 4 عج رلا تاذ ءاهسااو 3 طفل, ده جم قبراع نم یاب رفلا هل هو ) تاينلاب عدصت

 هلوق ىف سابع نبا نع رخآ هجر نم ماحلو 5 تاينلا تاذ : ( عدصلا تاذ ضدالاو# هلوق قو 0 رطم لاب حج رت ۴

 « قسنلل اذه عقو ) قحل لصف لول سام نبا لاقو ( هلوق ۰ مر هدانسز و ۰ راماا دعا رطملا 4 عجرلا تاذ (

 یوحلا ديزي قبرط نه متاح ىبأ نبا هلصو ) ظا اح lle الإ : ظفاح اپاع ) هلو ۰ ةدايزب ديحولا ىف فأيسو

 الا د ىم عامل, لول عمسأ م: ل اقو ةديبع وبأ هركنأ نكلا 0 حيو هدانس و سابع نبا نع ةمركع نع

 يأ راو ٠ در دش اب ةزمحو ماو صاع نبا امأرقف : ديدشتلاو فيفختلاب ات رق و . برعلا مالك ىف ادهاش

 عفو دقو «اعوفم ب دو قراطاا ىف دروب مل : ( ( همیفت ) - ها را نیربس نبأ نع ةديبع

 و سهشااو قراطلا و الاب أرقت نأ كيفك ؟ ذاعمای نات Î : هم ی ىلا لاقف و ذاعم ةصق ی راج ثیدح

 نيحيصدصلا ف او 0 انکم یاسنلا و | ف دا

 © عال كبر ما حبس 3 ةروس (۸۷)
 اهعتا رأ مامنألا (یدهو ) . ةداعسلاو ءاقشلا ناسنالا رد . 4 ی دهف رگدقر) دهام لاقو

 ۰ 1 ےس ےس ت ۶ ۹ 5 ۰ ۳ 2 0 .٠

 لوأ فا لاق هنع هللا یضر مارا نع قاحسأ ىلأ نع ةبعشأ نع ىلأ ىريخأ لاق نادبع شرم - 1

 سا مم هللالص
 . رامعءاج مث "نارقلا ازارفی الملا « موت کم ما او ريغ نب بعصم هم ینا باحسأ نم انیلع مدق نم



 ي باتگ - 4و ا ¥
 مّ ءىثب ا 1 رف ةنيدملا لهأ تيأر اف هن ینا ءاج مل « نيرشع ىف باطلا نب رم اج مه بسو لالبو

 1 آب تأرق تح ءاج اف « ءاج دق هل 1 "لوسر اذه : تراوقي ”نايبصلاو دئالولا تیار ىتح « هب

 «املثم روس ىف ( ىلعألا كبر
 نع ميك دانساب روصام 0 كيدس جرخأو 0 ىلعالا ة هدوس ۸ لاقيو ( لعالا كبر مما حبس ةدرس ) هلوق

 لاو ) هلوق . . پمک نإ يآ ةءا 1 از و ورق لح یا نرم ارت هد سوم ا

 هلص و دقو « یسنال ته ( ابعتارذ 1 مامن ال یدهو « ةداعسلاو ءامشا ناساالل ردق : 4 یدرق ردق 2 دهام

 « هدحو سال اضيأ تبث ( ساما €( ىوحأ ءاثغ ) سابع نا لاقو ) هلوق . دهاجم قيرط نم ىربطلا
 نم ةئيدملا مدق نم لوأ ىف ءاربلا ثيدح فذصلا ركز مث ٠ هنع ةحلط ىبأ نب ىلع قيرط نم یربطلا هلصوو

 « مللي هللا لوسر اذه نور » انه ثدحلا اذه رخآ ىف عقوو « ةرجهلا لا اوأ ىف هحرش مدقت دقو « نیرجاباا

 ىلاعت هلوق ىلا ريشي هنأ كو , ةسماخلا ةنسلا ف تعرش ام هيلع ةالصلا نال : لاق « رذ يأ ةاور نم لب فذحو

 ىلع ةنسلا كلت ىف افوزت ناکو ؛ بازحالا ةروس ةلمج نم ام 9 ( ایلس 5 اوىلسو هملع | 17 اونمآ نيذلا امأ اي ١
 ةا ا ورلا بلض نم إب ظفل نأ هل نيآ نم مث . .ةروسلا مظعم ىلع ةروكذملا ةي ةيالا مدقتت نأ عنام ال نكل . حيحصلا

 تلي ىنلا ىلع یلص نأ بدني هنأب اوحرص دقو ؟ هنود نم ردص كلذ نركب نأ عاملا امو « فاحصلا ظفل نم
 ةءاورلا ىف كلذ درب مل واو ىفاحصلا نع ىضرتي ناو

 موحرأ ا نورا هللا مس یاد ثيدح نا لم ) ةروس (۸۸)

 قم 2 ۰
 6 ر او اهانآ 3 4 ةينآ ؟ نيد ا لاقو 4 را فتا 2 هیصان مع 0 سابع نا لاقو

 هيكسإ © قربا 4 لاقي تين ميرضلا : :لاقيو « ام ( ةيغالابن یر 8 ) نأ حر

 سابع نبا لاقو . نيسلاو دانصاب ارقیو * طلسم : (رطیم) « بم وهو سني اذإ .میرضلا زاجحلا را

(wll }مم ج  

 ةروس اضيأ ا لا و « نيقابلل ةلمسبلا تطقسو « رذ دال اذک ( محرل نهرا هللا مد - كانأ له ةروس) هلوق

 . ةمايقلا مو ءاتسآ نم ةيشاغلا : لاو شابع نا نو ا ىبأ نب ىلع قيرط نم ۳ ىنأ نبا جرح او . ةيشاغلا

 نب بيبش قي راع نموةحلط آن نب ىلغ قرط ن» متاح ىأ نبا هل عو (یراصنلا ةبعان ةلماع : سابع نبا لاقو) هلوق
 . نايهرلا : لاق سابغ نبا ند ىحضلا ىبأ ةاور نم یلمثاا ركذو ؛ دوپلا : دازو سابع نبا نع ةم 12 نع رشب

 اق رفم دهاج قبرط نم یابرفلا هل صو (هانإ خاب (نآ محو ٠ ارش ناحو اهانإ غلو )يآ نیع ده اوچ لاقو) هلوق

 نع رو نع قازرلا لمع لاق و « نها نع اضيأ قابرفاا هلصو (اعش : ةيغال اف عمسلال 0 هلوق 3 هعضا وم 1

 ةناتحتب یردحا اهآ راو ؛ةيقوف ةانثع عسا دورجلا و ةءارق ىلغ اذهو ؛ ام ام ال والطاب اف حمسآ ال : ةدايق

 تين عيرضلا لاقی و ) هلوق . ةيناق وفب نکا اضرآ عفان مضو « ةيناتحتلا اضف يث کن باو ورع را امأو ‹ كلذك

 ةمجعم ا رسكب قريشلاو ۰ هظفاب ها رفلا مالک وه ) م وهو 2« ساب اذا عي رضلا زاجحلا لهآ هیمست 1 قرشلا هل لاقي



 7 رجفااو « ةيشاغلا اتروس

 ةمركع قيرط نم ىراطلا جرخأو . رحببلا هب ىر حرا نت٬م رضخ أ تلن وه : دجآ نب ليلخلا لاق « ةدحوم اهدغب

 قرط نمو .ران نم رج عب رضلا : لاق ساع نبا نغ ةحاط یا نب ىلع قيرط نمو . قربشلا عبي رضا : لا دهامو

 مطب السلا وه ليقو ؛ ليلذلا وهو عراضلا نم قدم عبرضلا نأك نالا نبا لاقو . ةراجحلا : لاق دیبچ نب دیعس

 : 14 رطيسع ماع تسا 7 هلوق 5 ةدريغ وأ لاق ( طاسع راهش ( هلو ۰ لعلا كوش وهو ماللا ديدشتو ةلمبملا

 ةروس ريسفت ف تمدق دقو « لاق اذنك. الا ای د مل: لاق ؛ ةدحوملاب ىأ رطيبم الإ اباثم دو و :لاق« طلسم

 لبق کع وهو كلذ ناکاعاو لاق . هيف وهام زواجي ال هنأ ىنمملاو ءنظسلا هلصأ : نینلا نبا لاو ۰ املع تادابز ةدئاملا

 ريثك نبأ نع اور ؤو 0 داصلاب روا ةءارق : تلق (نيسلاو داصلاب أرقيو) هلوق . لاتقلا یف هل نذژیورجام نآ

 امف لخدب و ؛اغوف م اثادح اف ركذي ل : ( هسیبنث ) .هب زواج مو ¢ ءاظع نع متاح یبآ نبا هركذو « سابع نبا نع

 لع مماس>و » هرخآ ینو ‹ ثيدحلا « هللا الإ هل ال اولوَمم ىح سانلا لنافآ تارا ترمأ » هءفر راج ثيدح

 , مكاحلاو قاسنلاو یذمرتاا هجرخآ « ةروسلا رخآ ىلا ( رطيسع مهيلع تسل ركذم تنأ امتإ ١ أرق مث ءهللا
 ميت هدائسإو

 رخنلاو ةروس ( ) ۸٩
 ىذلا :( باذع طوس ) . نوميقي ال دوم" لهأ : دايلاو ٠ ةمدقلا ىنعي (داماا تاذ مر دهاجم لاتو

 « مفش ءامسلا « فک وهف هك "ىش لك : دهاجم لاقو . ريثكلا : فتو . فسلا : € انك الك أ ) . هباوبتنع'
 هيف "لخدم باذملا نم عون لکسا ةبرعلا اطوقت ةلك €( باذع طو رل هريغ لاقو . ىلاعتو كرابت هللا :رولاو

 ( ةنئمطملا 3  همامطاب نورمأت: نوضحتو « نوظف احن : ( نوضاحم“ .  ريصلا هی : < داص ر ابل ) . طوسلا : | ~2 اش

 نأ.طاو هللا ىلإ تنأءطا اهضبق "لجو "رع هللا دارأ اذإ (ةنثمطلل سفل اهتيأ اي ) نسحلا لاقو . باوثلاب ةق دصلا

 ۰ نیلاصاا ودابع نم محو ةنملا هللا هلخدأو امحور ضبشب ”رمأف ¢ اپ هل "یفرو نا نع تيضرو ¢ الا شا

 هيا ( ال ) . اه : ةالفلا ابوح « بیج هل ما صيمقلا بيج نم «اوبقت (اوباج ر) هريغ لاقو
 ا
 هرخآ ۱ تينا: ج

 ىبايرفاهلصو ( نومیقبال دومع لهأ داملاو « ةيدقلا ىنعي داملا تاذ مر] : دهاجم لاقو -رجفلا و ةروس ) هلوق

 مدا: ةداتق نعرمعم نع قازرلا دبع لاقو 8 نومیقیال داع لهأ داملا تازو 0 ةع ها مزإ ظفلب دهاجم قب رط نم

 نب: ضوع نبا داعو « حوت نب ماس نبا وه مدأو ٠ یهتنا ؛ مايخ ىأ ذوع لهآ اوناک داملاو : لاق « داع نم ةليبق
 ةيودرم نبا جرخأ دقو . مطوط طرفإو مهتادبأ ةدش داعلاب دارلآ نإ اضبأ ليقو « ةئيدملا مسا مرإ ليقو . مدا
 ةرخصلا قأب لجرلا ناک» لاق( داملا تاذ ) هلوق ىف و هللا لوسر لاق : لاق ب رکیدم» نب مادقملا قیرط نم

 . مهيبأ مما مرا : لاق ىدسلا قيرط نم متاح ىبأ نبا جرخأو میکلپفدارآ یح یآ ىلع اقیفهلهاکلم ابلمحبف



۷۰ 
 ريسفتلا باتك - ۵

 مرإ : لاق ةمركع قب رط نمو - ةلببق مدإ نأ ثدحتت انك : لاق ةداتق قبرط نمو . همآ مرا : لاق دهاجم قب رط نم و

 مرآ لاقي . كالحلا مرالا : لاق كاحضلا قيرط نمو . ضرالا مر : لاق ىتاسارخلا ءاطع قيرط نم و . قشمد یه

 ءارلا و نیتحتفب «مرأ دامب» تئرق ةذاش ةءارق ىلع اذهو « هوحن بشوح نب ربش قيرط نمو . وكله ىأ نالف وثب
 هذه حصأو ۔ قاق بيكرت وهو « :اعاا تاذ ها كلمأ ىأ ةمأوعفملا لع ءاملا حتفب «تاذدو « ضام لمف هنأ ىلع ةلش

 داع تزيمو « مر نب صوع نب داع وثب مث داعو « حوت نب ماس نب مد مهو ةليبقلا مسا مرإ نأ لوآلا لاوفالا
 كلما هناو) ىلاعت هلوق هدي ورو « ناتلپیق اداع نأ فاقحالا ريسفت ىف مدقت دقو , ةريخآلا داع نع مرال ةفاضإلاب

 جرخأو . مايخ یا دوع لهأ اوناك مهناف «ةليبقلا ةفص اهنأب دهاجم هرسف دقف مداعلا تاذإ هلوف امأو . (ىلوالا اداع

 انأ » اعدق اب اتك تأرق : لاق ديز نب روث قبرط نمو . ةوقلا (داملا تاذإ لاق كاحضلا قيرط نم متاح ىنأ نبا

 قب رط نم متاح یآ نبا جرخأو « داو نطب یعارذب تددش ىذلا 8 ءداملا تاذ تءفر ىذلا انأ « داع نب دادش

 هنأو « ندع ىرامص ىف عقو هنأو « هل لبإ باط ىف جرخ هنأ ادج ةلوطم ةصق ةبالق نب هللادبع نع هبنم نب بهو

 ايعك لأسو قشمد ىلا هرضحأ ه رخ هغلب الةیواعم ناو « اهف ىأر ام بئاجي رکذف تاولفلا كلت ىف ةنيدم ىلع عقو

 ةبالق نب هللا دبع ایوارو « ةركتم ظافأأ امفو « !دج الوطم كلذ ةيفيكو اهانب نمو ةئيدملا ةصقب هر كلذ نع

 ظفلب دهاج قي رط نم ىنايرفلا هلصو (ةب اوذع ىذلا باذع طوس) هو . ةع نب هللا دب هدانس] فو , فرعی ال

 . رخآ ريسفت هل قأيسو « باذع طوس ومف a هللا بذع ءىش 5 لك : ةدانق قرط نم متاح ىنأ نالو. ةاونذع ام

 لاملا نوح و. ءی لک فل فسلا : ظفلب دهاجم قبرط نم یار رالا هلصو ( ريثكلا اجو « فسلا ام الكأ ) هلوق
 لک: دهاج لافو ) هلوق  حاكنلا ف عرز مآ ثيدح حرش ىف فسلا ىلع مالكلا طسب قأيسو» ريثكلا لاق اج ابح
 تیدح نم یذمزتاا جرخأ دقو . اذه نم ماب قلا هدب ىف مدقت ( هللا رتولاو « عفش ءامسلا « عفش وبف هقلخ ءىش

 هلاجرو « رتو |مضعب و « عفش اهضعب « ةالصلا ىه » لاقف رتولاو عفشلا نع لثس 5 ىنلا نأ » نيصح نب نارع

 یاسنلا جرخأو .هححصف رتغاف مهملا هتياور نم طة ىف هجولا اذه نم اما هجرخأ دقو « امهم ايوار هيف نأ الإ تاقث

 نبا ثيدح نم ماحلاو ةفرع مو رتولاو « یحضالا موب | عفشلاو « ىحضالا رشع رشعلا » لات هعقر راج ثر دح نم

 : لوقي نع ةا نیل قنا د یم ر رف ديعسأ و. یحضالا رشد رشع لال و « راملا رغ رجفلا : لاق سا.

 اهأرقو « واولا حتفب رتولا روما أرق : ( هيمنت )تا ات مويا د ولاو ( نیم ىف لجعت نف إل ىلاعت هلوق عفشا)
 لكل برملا الوقت ةلكباذع طوس هريغ لاقو ) هلوق ٠ ديبع وبأ ؟ اهراتخاو وا ولا سكب مصاع ىوس ن ويفركلا

 اوناكام لصأ طوسلا نآل ؛ مالكلا هب ىرج : هرخآ ىف دازو ٠ ءارفلا مالك ره (طوسلا هيف 9 باذملا نم عوت

 « اضيأ ءارفلا لوق وه ( ريصملا هيلا : داصرلابل ) هلوق ۰ ةياغلا وه مدنع ناكذإ باذع لكما یر « هب نویذعی
 داصرلا نوكي نأ زوج ؛ ظفللا رهاظ هیضتقب ام ةيطع نا ارقو « دصرلا ناكم وهو دصرملا نم لاعفم داصرلاو

 حیصف ىف ءابأأ هيلع لخدن مل كلبذك ناك ول هنا بقعلو « ةغاابملا ة ةغيصب هيف ىنأ نکا « دصارلا ىأ لعافلا ینعع

 ىور دقو . فلكتلا ةجاح الف عطار هللا لا قيلي 1 ىلع واو « رعشلا ىف اردان كلذ عمس نو ؛ مالكلا

 نوضحتو « نوظفاحت نوضاحت ) هلوق ٠ مدآ یب لامعأ داصر«. : لاق نسحلا ,زع ةداتق نع رمعم نع قازرلا دبع
 رهنب نكل ةئيدملا لهأل هلثمو « هلوأ ةحوتفم ةانثع و فلألاب مصاعد شعالا ارق : ءارفلا لاق ( همامطاب نويمأت



 ۷۰۳ لاو  رجفلا روس

 هماعطاب نومأب نوضح و , نوظفاحت نوضاح اوناك . باوص لكلاو , هلوأ ةيناتحتب «نوضاحذ موضع و > فلأ
 ةيناتحتلاب وربع وبأ أرقو . اضعب حضخب ضحال ىنعملا و « نب ءاتلا ىدحإ یفذف نوضاحتت نوضاحت لصأو . ىهتنا

 ءالؤهو « دملا رفعج وبأو ناوخالاو باثو نب ىع أرق شمعالا ةءارق ليو ءامهدعب امو نوض و نومركي ىف
 .نوضح ىف فلأ ريغب نكل « ةبيشو عفانو ريثك نبا امجف ةانثملا ىلع مهقفاوو , طقف نومرکپ قو اب ةانثملاب مهلك
 . ثعبلاو باوثإ اب ةقدصملا « نامالاب < ةئئمطملا سفنلا اهن اي ا) ءارفلا لاق ( باوثلاب ةقدصملا ةئئمطملا ) هلوق
 ( ةنئمطلا سفنلا ام اب) نسجلا لاقو ) هلوق . ةنمولا ةنثماعملا : لاق سابع نبا قیرظ نم ةيودرم نبا جرخأو
 هلخدأو اهحور ضيقب ىمأف « هنع هللا ىضرو هللا نع تبضزو « هيلا هللا نأمطاو هقا ىلا تن أمطا ابضبق هللا دادأ اذإ
 هللا ابلخدأو اهنع هقا ىضرو اهلا هللا نأمطاو » ىنييمشكلا ةياور ىف عقو ( نيملاصلا هدابع نم هلعجو ةن هللا
 نبا جرخأ دقو . صخشلا ىلع ريمضلا دوع وهو هجو رخالا و . هجوأ وهو ةثالثلا عضاوملا ىف ثينأتلاب « ةنجلا
 نأمطاو هللا ىلا سفنلا تن أمطاو نمؤملا هدبع حور ضبق دارأ اذا ىلامت هللا نا :لاق نجلا قي رط نم متاح یبا
 ؛ اقرفم هجرخأ . نيهلاصلا هدابع نم املمجو ةنجلا اهلخدأف ابضبقب سأ « ابنع ىضرو هللا نع تيضرو اهلا هللا

 ٠ نع قازرلا دبع لاقو . كلذ ومنو ريخلا لاصي] نم همزال هب دارملاو « ةلكاشملا زا+ نم هللا ىلا نانثمطالا دانسإو
 4 اوباج ۱ هريغ لاقو ( هلوق . لامت هللا لاق امي ةقدصالاو هنا لاق ام ىلا ةنئمطملا : لاق نسما نم ةداتق نع نمعم

 ةديبع وبأ لاقو . رذ ىنأ ريغل اذه تنل ٠ (ابطقب ) ىأ ( ةالفلا پرچ ٠ بيج هل عطق صيمقلا بيج نم ,اوبقن

 هوقرف 4 رخصلا اوباج 2 ءارفلا لاقو . اهعطقيو امف لخدي دالبلا بوحيو 0 اهوبقن : دالبلا ( اوباج ) هلوق ىف

 عمجأ هتملل : ا ) هِلوَق . رخصلا اوبقن ( رخصلا اوباج إل ةداتق نع رممم نع قازرلا دبع لاتو .اتويب هوذختاف

 مل :( هيبلت ) . اديدش اريثك ( اج ابح) : دازو هظفلب ةديبع ىفأ لوق وهو رذ یال اذه طقس ( هرخآ ىلع تيتأ

 : لاق ( مب ذثموب ءىجو ) لات هلو ىف هعفر دوعسم نبا ثيدح هيف لخديو , اعوفرم اثیدح رجفلا ىف رک ذی
 یذمرلاو لسم هجرخأ . < اهتورحج كلم فلأ نوعبس مامز لك عم مامز فلأ نوعبس ام ذثموب مب ۇي »

 ( تأل ةروس )٩۰(
 )ا وو ) : مثإلا نم هيف سانلا ىلعام كيلع سيل « ةكعم : ( دلبلا اذهب لح ِتنأو ) دهاجم لاقو

 . بارقلا ىف طقاسلا : ةبتَم . ةءاجم : ةبّدسَم ٠ ”رشلاو ريلا : نيدجنلاو . اريثك : 4 اب ) . € داوامو 9 مدآ

 كف ؟ ةبقملا ام كاردأ امو إل لاقف ةبقملا رسف مث ءايندلا ىف ( ةبقعلا محنقب لف : "ابتلا محتقا الف إل لاقي

 ۱ هدش ىف : (دبك ىف ٠) ( ةبتسم ىذ موب ىف مامطإ وأ « ةبقر

 هلوق . ىلاعت هللا اهفرش ةكم دلبلاب دارملا نأ ىلع اوقفتاو , دلبلا ةروس اضيأ اهل لاقيو ( مسفأ"ال ةدوس ) هلوق
 ٠ قيرط نم فايرفلا هلصو ( مثالا نم هيف سانلا ىلع ام كيلع سيل , كم ( دلبلا اذهبي لح تنأو ) دهاج لاقو )
 کاملا هجرخأ دقو . سانلا ىلع ام هيف كيلع سيلو هيف تامع امب ذخاؤ ال لوقي : :ظفلب دهاجم نع حیجت نأ نبا

 نم هب ود رم نبالو. ءاش ام هيف عنصي نأ هل هلل لحأ : ظفلب سابع نبا نع هيف دازف دهاجم نع روصام قيرط نم



 ريصفتلا باتك ه0 00 ۷.

 « هعوقو قوحتل قالا دارلا و رضاحلا تقوا ةعيضا اف اذه لعو . هيف لت اقا نآ كل لحي : سابع نا نع ةمركع قيرط

 اذهب دهاجم قیرط نم ىبايرفلا هلصو (دلو امو مدآ دلاوو) هأوق . نيئس نایب ةرجحلا دعب حتفلاو ةيكم ةروسلا نل
 قسل اذه تبث ( قاخ ةدش ىف ديك ىف ( هلوق . ساع نبا نع : هيف دازو اضيأ دماج قإرط نم کاملا هجرخادقو

 وهو دكت ىف ةشيءمو ؛ اهرک هتعضوو اهركهمأ هتاح , ظفاب دهاجم قيرظ نم روصتم نب دمع چرخ آ دقو هو

 تينو هتدالو ىف : دازو هلثم سابع نا نع ءاطع نع خرج نيا نع نايفس قیرظ نم اجلا هجرخأو . كلذ دب کی

 وبآ اهددشو ؛ةدحولا فيفختب یهو « اذه باب رفا هلصو ( اديثك ادبل ) هلوق ۰ هتشيعمو هناتخو هررسو هنانسآ
 دهاج قد رط نم ناب رفلا هلصو « رشلاو ريخلا ندجنلاو . نجلا هرو ريسفت ىف اهريسفت مدقت دقو ۰ هدح و رفعچ

 لیبس نيدجالا , لاق دوعسم نبا نع نسح دانساب یناربطا جرخا و . هانف"رع : لوقب « رشلا لیبسو ريخلا لبس ظفاب
 نع رمعم نع قازرلا دبع لاقو « ةر ره ىلأ ثیدح نم هب ودر نبا دنع دهاش هلو « کاملا هححصو « رشااو ريخلا

 هلصو ( ةعاج ةبغسم ) هاو ٠ «ريخلا دت نم کیلا بحأ رشا دم لعج اف « نادجتلا امه املا لس ىنلا نع نسحلا

 متاح یا نبا ةا . ةعاجج ىذ : لاق ساع نبا نع دهاڃ نعرخآ هجو نمو« عوج ظفاب دهاجم نع ناب زفلا

 ظفاب دهاجم نع یابرغلا هلص و (بارتلا ف طئاسلا هب رتم) هلوق : مامطلا هيف یمشب موي : لاق ةدانق قورط نمو . كلذك

 ىذلا حوراملا : لاق سابع نبا نع دهاجم نع نيصح قیرط نم مالا یورو . تاب هل سیل بارتلا ىف حوراملا

 نم ةنيبع نالو ء روصتم نب ديعسأ كلذک وهو - ءىش بارثلا نم هم ال ىذلا ةيرتاا : ظمأ فو . تيب هل سيل

 لف < ةبقملا محتقا الف ) لاقي ) هلوق ٠ ءىث ضدالا نيبو هنيب سيل ىذلا وه : لات سابع نبا نع ةمركع قیرط

aلاق 4 ةبفسم ىذ موب ىف ماعط] وأ ةيقر كف ؟ةبقعلا ام كا ردأ ام و2 لاقف ةيقملا رسف م . ايندلا ىف ةيقعلا  

 كن : لاقف ابهاحتفا نع ربخآ مم ةبقعلا محتقا الف . ةئجلا نود ةبقع زانلل , لاق ةداتق نع عمه نع قازرلا دع

 لوق دعب دازو « لصالا ظفلب (ملا ةبقعلا محتقا الف هلو ىف ةديبع وبأ لافو .ةغیسم ىذ موي ىف ماعط] وأ ةبقر

 تابجوملا نم نا لاق دهاجم قيرط نم روصنم نب ديم- جرخأو . بارثلاب قزل دق : ةبرتم اذ « ةعاجم : ةبغسم

 قاب أرقو , یناسکلاو ورمعوبأو ريثك نبا امهيف ىضاملا لءفلاب ممطأو كف أرق : (هيبنت) - نايغسلا نمؤملا ماعط]

 ى مدقت دقو « ةديبع فأ لوق وه ( ةقبطم ةدصؤم ) هلوق . اهيلع افطع ماعطإو ةفاضإلاو فاكلا مضي كف ةعبسلا
 اعوفم اثيدح دلبلا ةروس ىف ركذ مل , ( هيبذت )  ةزمهلا ريسفت ىف رخآ ثيدح ىف ىتأيو , قلخلا هدب نم راذلا ةفص

 ترصقا تنك نل : لاق « ةنجلا ىنلخدي المع ىنلع هلا لوسراپ : لاقف فارعأ ءاج » لاق ءاربلا ثيدح امف لغديو
 نأ ةمسنلا قع نإ « ال : لاق ؟ ةدحاوب اتسیل وأ : لاق . ةبقرلا كف وأ ةمسنلا قتعا « ةلأسلا تضرعأ دفل ةيطخلا

 هنع ةموع نب نمحرلا دبع قيرط نم ةيودرم نءاو دمحأ هجرخأ « ابقتع ىف نيمت نأ ةبقرلا كفو « اهقتعب درفنت

 نابح نبأ هححصو
5 ۳۹ 0 

 © اهاحضو سشاو ) ةروس ( ۹۱ (

 افرع : اهمهلأف . اهاوغأ : اهاسدو . اهاحد : اهاحاكو : اهمیت : اهال اذإ . اههوض اهاحض : دهام لاقو

 دحأ يقع : اهايقع فاخک الو . ایصامع : اهاوغطي دهاجم لاقو . ةداعسلاو ءاتشلا



 ۷۰و ۱ ۱ ٩:۲ ثيدحلا

 نا ذل
 1 ù نا م مربخأ "زا هيبأ نع ماشه انثدح بيهو» ای دح "لیما] ن ۳ وم شم سم ۷۲

 امل ”ثعبنا ( اهاقشأ ثمنا ذإ ) إب هللا لوسر لاقف « رق ىذلاو ةقادلا رکذو بطخ هب ىنا. مع هنأ

 « دلا اج هتأرما 23 < دحا "دمی : لاقف ءاسنلا رك ذو . ةعمز ی لثم مطهر ىف عینم مد از لجر ٠

 لاقو ؟ © لعفي ام ؟دحأ كحضي 1 5 لاقو ةطرمضلا نم مهكحض ىف.مهظعو 9 ٠ هموي رخآ نو اهمجاضي هلملف ۱

 6 ماوملا ی ريب * الا "مع هر ىبأ ل : 22 یبلا لاقو من نب نا دبع نع هيبأ نع ماشه انّنادح ةيوادم وا

 : دهاجم لاقو ( هلوق - رذ یال ةلمسبلا تبث ( محرلا نہرلا هللا ما - اهاحضو سمشلاو ةروس ) هلوق

 قلل هلك اذه تبث ( اهارغأ ( اهاسد )و . اهاءد ( اهاحط )و . اهعبت ( اهالن اذإ ۰ اهءوض ( اهاحض )
 دهاجب نع حيجن ىبأ نبا قيرط نم یربطلا هجرخاف (اهاسد إل هلوق الإ اةرفم قلا ءدب ىف ممل مدقت دقو « هدحو
 ءاقشلا اهفكرع ام آف ) هلوق ۰ كلذ میم مایع نبا نع دهاجب نع نيصح قيرط نم کاملا جرخأ دقو ءاذهب
 ( ذحأ ىقع : اهابقع فاخم الو ) هلوق . دهاجم قيرط نم ىربطلا هجرخآ دقو ٠ هذحو ىنسنلا اذه یبث ( ةداعسلاو
 حتفإ طويضم وهو ؛ دحأ ىقع فاخ ال هللا 4 اهايقع فاع الو هلوق ىف دهاجم قيرط نم یایرفلا هلصو

 ةفوكلاو ةرضبلا لهأ أرق : ءارفلا لاق « ةمجعم لاذ اهدمپ ةمجملا ءالا نوکسب خسنلا ضعب قو « ةلمپاا و فل لا
 هللا فاخ ال دارلا وأ« اهرقع ةيفاع فخ لو رقع ىأ رفاعلا ةفص واولاف « فاخ الف » ءافلاب ةي دملا لهأو واولاب

 ٠ اهركذ مدقلا سفنلل وأ دو وأ ةمدمدلل اهابقع ىف ريمضلاو « دوجأ اذه ىلع ءافلاف « امكالهإ دعإ عجرب نأ
 . هجولاوهو « |ميصعم » ظفلب دهاجم قيرط نم ىنايرغلا هلصو (اهیصاعم : اهاوغطب) هلوق : ماعلا كاللا ةمدمدلاو

 باذعلاب تبذك ی مما وأ  بیسلو ةناعتسالل نوک نأ ءابلا ىف لمتح و ؛ نايغطلا رصقلاو ءاطلا حتفب ىوغطلاو
 بلطملا نب دو الا نبا ىأ ( ةعمز نب هللا دبع ) هلوق . ريبزلا نب ةورع نبأ وه ( ماشم ) هلوق . اهتايغط نع ءىثانلا

 . ةلس مآ تنب بنيز هتحت ناكو « نينمؤملا مآ ةملس مآ تخأ ةبيرق هما و , رومشم ىباح « ىزعلا دبع نب دسأ نبا
 ةثالث ىلع لمتشپ هنأو « ثيدحلا اذه ىوس یراخباا ىف هل سيل هنأ ءایبنالا ثيداحأ نم دو ةصق ىف مدقت دقو

 ركذو اذک ركذف بطن : هردقن فوذح ءیش ىلع ةفطاع واولاو « ماص ةق ىأ ( ةفاثلا ركذو ) هلوق . ثيداحأ
 مدقت( تعبنا ذإ ) هلوق . ةقانلا ىأ « اهرقع م ظفلب مدت و « لوعفلا فذح انه اذك( رقع ىذلاو) هلوق“ ةقانلا

 لسیلق ىأ ( زر ) هلوق ۰ لثتاف هترمأ ىأ هل بدتناف اذک ىلا هتبدن لوقت « بدتتا ظفلب ءايبنألا ثيداحأ ىف
 . یا ةعنم وذ یوق یا( عينم ) هلو ۰ رشلاو ةمامشلا ريثك همورب نم ىلع بعص ىأ نيتلمب< ( مداع ) هلوق . لثملا
 ۰ ةفانلا هرقع بیس و همسا نايب مدقن و « ةمنم وذ ١» ظفاب ءايبنألا ثرداحأ ىف مدقت دقو « ميضلا نم ةنوعنم طهر

 ادارطتسا ءاسنلا هتبطخ ىف ركذو ىأ ( ءاسنلا ركذو ) هلوق ٠ هدعب ىذلا ثيدحلا ىف ىتأي ( ةعمز ىنأ لثم ) هلوق

 یف مبظع مث ) هلوق ۰ حاكنلا باتكىف هحرش یأایسو ؛ ملا سكب (دمعإ ) هلوق . نپجاوزآ نم عقب ام ىلا
 باك هيلع مالکلا یی ؟ لعفي ام مدحأ كحضو مل : لاقو نيوئتلاب « كحض ىف د یهیمشکلا ةياور ىف ( مہکحض

 « ةيواعم وبأ انأبن : لاق هدنسم ىف هيوهار نب قحا هلصو ( حلا ةيواعم وبأ لاتو ) هلوق . ىلاعت هللا ءاش نا پدال

 ىرال حف ۰ | جمح - م
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 هجرخأ دقو . ءاوس ىراخبلا هقاع اي , ماوعلا نب ريبزلا مع ةعمز ىبأ لثم د هرخآ ىف لاقو هماب ثيدحلا رک ذف

 ديبزلا مع وه ( ماوعلا نب ريبرلا مع ) هلوق ۰ « ماوعلا نب ديبزلا مع » هرخآ ىف لقي مل نكل ةيواعم ىبأ نع دمحأ
 اب اع هيلع قلطأف خال ا ةلزتم معلا نا لزثف « دسأ نب دلي وخ نب ما وعلاو , دسأ نب بلطلا ن دوسالا ةنآلل ازا

 ىبأب دارملا نأ لمتح : « مولا » ىف ىطرقلا لاقو « دمتعملا وهو انه ةعمز نأ مساب ىطايمدلا مزج اذک « رابتعالا
 ةزع ىف ناک هنآ كلذكناكنإ ة هموت ؛ هجوو : لاق ‹ یولبلا ديبع وهو یو E عیاب یذلا ییاحصلا ةعمز

 اذهو : تلق . راذکعلا نم ةهمز ابآ ى 5 ی نم هریغ دیزب نأ لمتحمو : لاق« رفاكلا كلذ ناك اک همرق ىف ةعنمو

 ىف هلوقل < ريخلا اذه يوار ةعمز نب هللا ديغ دج وهو < دوسألا وه روکذلا ريغلاو « دمتعلا وه ىناثلا

 ثيدحلا اذه راكب نب ریب زلا جرخأ دقو . . بسن ريبزلا نيبو یوابلا نيب سيل و « ماوعلا نب ريبزلا م ء ر را سفن

 ةديبع وأو ةورع اهب ثدحتف لي: ناز در نإ ا ر ا
 وهوالإ كوبأ امدح ام هاو < ىخأ نبا اي : ةورع هل لاقف اهم دجو هنأكف ؛ سلاج ةعمز نب هقا دبع نبا

 اضيأ ارفاك ردب موب ةعمز هنبا لتقو « كم هرفک ىلع تامو « نيئزهتسملا دحأ دوسالا ناكو « ام رخفي

 میحرلا نجرا هللا مسب . ( یشنی اذإ لیلاو ) " ةروس ) ٩۳(

 1 رقو . جهوت" : یو . تام یدرت : دهاجم لاقو . فالتاب : < اىنسحلاب باذكو ) سابع نبا لاتو

 "ىل : ريع“ نب دوبع

 : سابع نبا لاقو ) هلوق . رذ ىلآل ةلمسبلا تبث ( م>زلا نر هلا مسب - ىثغي اذا ليألاو ةروس ) هلوق

 دهاجب لاقو) هلوق . حیحم هدانسإو هنع ةمركع نع نيصح قيرط نم مئاح ىنأ نبا هلصو ( فلخلاب ىسحلاب بذكو

 اران) هلوق فو « تام اذإ : ( ىدرت اذإ ) هلوق ىف دها# قيرط نم فای رفلا هلصو ( جهوت ىظلتو . تام ىدرت

 اهالك راطعلا دوادو ةئيبع نبا نع روصنم نب ديعس هلصو ( یظاتت ريمع نب ديبع أرقو ) هلوق ٠ جھوت ( یظلت

 تتاف » لاق ورمع نع ةنيبع نبا انثدح : ءارفلا لاتو «یظلتت اراث د أرق هنأ ريع نب ديبع نع رانید نب ورع نع

 نب دیعس هاور نکل و ؛ حي دانسإ اذهو « ىظلت اران ميرذأف أرقي هتعمسف « برغملا نم ةمكحر ريع نب ديبع

 دقو ‹ اضإأ فرصم نب ةحلطو ىلع نب ديز ةءارق یهو « لعا هتاف دنسلا اذهب ةئيبع نبا نع ىورخلا نمحرلا دبع

 ريثك نبا قيرط نم ىذبلا ةءارق یهو « ءادتبالا ىف ال لصولا ىف ماغدإلاب اهأرق ريمع نب ديبع نإ ليق

 جت اذإ رابناو )بيس - ١
 ىف تاخد: لاق ةمقلع نع » "ميهارإ نع شمعألا نع نايف انثدح بقع نب ةصيبق اتو - ۳

 لاق . معن : انلقف ؟ أرقي نم ڪكؤأ : لاقف انانأف مادر وبأ ادب س ٠ ماشلا هللا دبع بامسأ نم رقت

 ( ینالاو رك ذلاو « لمت اذإ راهناو «ىشفي اذ ملل لاو ) ت ارق رقا : لان « “ىلإ اوراشأف ؟ ار ی

 ي انيلع 1 نوب أي مالؤهو ؛ هب ئدلا ىف نم اهي انأو : لاق . نی تاق ؟ كيحاص ىف نم اهتممس تن ا : لاق



 تيدحلا ٩4۳ (1۹4 ۷ ۳

 ننهفلاو رذ فال ةمجرتاا تطقسو ۰ هدءب ىذلا بابلا ىف یالا ت فبدلا هدأ رك( اذا راهثلاو باب ( هلوق

  یئألار رکذلا قاخ امو ) باپ - ۲

 ىبأ ىلع ها دبء باعا مد » لاق مهار | نع هشعلا انثلح ىلأ یئ اح رع اش - 6

 اوراشأو ؟ رنزم أف : لاق ۰ ایل لاق ؟ ىلا دبع ةءارق ىلع a 2 أ: لاقف مدجوف مهماطق « ءادر ىلا

 ی دمشآ لاق ( ىنألاو رک "ناو 2 ةة لاق (يثغت اذإ لالاد) أرقي تم نيك ؛ لاق « ةمقلع ىلإ

 € ینالاو رک نا اخ امو ) ًارقأ'نأ ىلع ین وديري ءالؤ_هو « اذكه أرقي تقي یبلا تعمس

 6 اا ال لاو

 ر اشدح رذ یال عقوو « ثايغ نب صفخ نبا وه( رع ادعس . ینالاو رکد لا قلخ امو باب ) هلوق

 أرقي مكيأ : لاقف مدجوف مهیاطف « ءادردلا ىفأ ىلع ) دوعسم نبا ىأ ( هللا دبع بامصأ مدق ) هلو . صفح نبا

 ام ميهاربإ نال « لاسرالا هةروص اذه ( ةمقلع ىلا اوراشأو ؟ ظفحأ کیف : لاق . اذلك: اولاق ؟ هللا دبع ةءارق ىلد
 نأ نيبتف « ةمقلع نع ميهار] نع » ابق یذلا بابلا ىف شعالا نع نايفس ةياور ىف عقو دقو « ةصقلا رضح

 هلوقو . ةمقلع نم هعمس يهارا نأ ىضتقي ام اضيأ معن نآ دنع بابل ةاور ىف عقوو « ثيدحلا اذه ىف لاسزالا

 ىلأ نب دواد ةياور ىف عسقوو ( مهعبانآ ال هللاو .ثالاو ركذلا قلخ امو أرقأ نأ ىلع ین ودیر ءالؤهو) هرخآ ىف
 و و هللا لوسر یا رقآ امع لوزا نأ ی یودیرب ءالوه ناو د ثيدجلا اذه ىف ةمقلع نع ىعشلا نع دنه

 نأ حضاو نایب اذه قو . هيودرم نباو لسم هجرخأ « مهعيطأ ال هقاو یاو « یئالاو ركذلا قاخ امو أرقا : یل
 قف اذک « ىنالاو ركذلا قاخ ىذلاو » أرق هنأ قيرطلا هذه ريغ ىف عقو یذلاو « كلذك تناك دوعسم نبا ةءارق

 اذهف دوعسم نبا امأو « یرصبلا نمملا نع الإ ديبع وبأ اهركذي مل ةءارقلا هذهو « ةذاشلا تآ ارقلا بتک نم ديث

 دوعسم نإأ ىأ ( هتعمس فيك) وق: ثيداحالا هب یورب ديناسالا حصأ نم هنع نيحيحصلا ىف روكذملا دانسالا

 لجن اذا داهلاو ىثغي اذا ليللاو تأرقف » نايفس ةءاور ىف ( ىثالاو ركذلاو : ةمقلع لاق ؟ یشفپ ذأ لب الو أرقي )

 بقاشلا ىف ةريغم نع لئارسا اور ىفو كلذک امؤرقب ناك دوعسم نبا نأ ىف حرص اھو ( ینالاو ركذلاو

 هلق . نوةابلا اهتبثاو رذ نأ ةياور ىف اذك « ىلجت اذا راهلاو و فذع « ینالاو رکذلاو ىش اذا ليللاو »
 سم نيبأ اذه ( مپمباتآ ال ناو « ینالاو ركذلا ینا امو 1 نأ لع ینودیر ) ماشلا لهآ ىأ ( ءالؤهمو )

 امو» اوءرق مهادع نمو انه ركذ ندع الإ لقنت مل ةءارقلا هذه مث « ىلع نو ءالؤهو » لاق يح ابلبق ىلا ةباورلا

 اعاذه لمل و « هعم ركذ نمو ءادردلا ىبأ ىلإ كلذ دانسإ ةوق عم مالا رقتسا اهلعو « ششالاو ركذلا قاخ

 نع ةءارقلا هذه نیبفرکلا نم ظافحلا لقن نم بجعلاو , هعم رکذ نمو ءادردلا ابأ سال غلب لو هتوالت تخسآ

 ةءارقلا اولح ماشلا لهأ اذکو « منم دحأ اهب أرقي مل مث ةفوکلاب ةءارقلا ىهتنت املاو دوعسم نا نعو ةمقلع

 تخسآ اهب ةرالتلا نأ ىوقي اءاذبف « اذهب مهنم دحأ أرقي مو ءادردلا ىبأ نع



 ريسفتلا باتك 6 ۱ 1 ۱ ۷۰۸

 ( قنأو یلسا نم امن ) بیس - ۳
 ”ىداّدلا نه راا ردبع ىلأ نع ةديبع نب رلعس نع ش نعالا نع نايفس ایئدح من وبأ اشو - ۰0

 دقو الإ دحأ نم کنمام : لاقف « ةزانج ىف دق" لا میق 7 ىف هب "یبلا عم انک : 0 لع نع »

 مث ريم لكس اولمعا : لاقف ؟ لكيت الفأ هللا لوسراپ : اولاقف .رانلا نم هادهقمو .ةنجلا نم ه دعقم دشت بک

 » 14 'ىرسعلل  هلوق ىلإ - ىنسحلاب قالصو قناو ىلعأ نم امأف ) ۳

 ةزانج ىف دقرفلا عيقب ىف مب ىنلا عم انک» لاق ىلع ثيدح هيف رکذ ( قتاو ىطدأ نم امأف هلوق باب ) هلوق
 ال ىرخأ مجارت ةمخ ىف هركذ ثدحلا « رانلا نم هدعقمو ةلجلا نم هدعقم بتكو الإ دحأ نم کشم ام : لاقف

 ىف نع ةديبع نب دعس نع امهالك روصنم قيرط نف « سماخلا الإ شعالا قيرط نم اهلك ةروسلا هذه ىف ىتاي

 باتاكىف ىفوتسم هحرش ىف ايسو ‹ دعس نم هل شعالا عاب ۃریخالا ةمجرتلا ف حرصو ؛ لع نع ىبلسلا نمحرلا دبع

 ۱ ىلاعت هللا ءاش نإ ردقلا

 ( قسملاب قادصو ) ساب
 نع » نه را دبع ىبأ نع ”ةديبع“ نب دعس نع شمالا ای دح دحاولا دبع اندح ددسم شی

 ثيدملا رکذف « . . ع یبلا دنع ادومق انك: لاق هنع هللا ىضر ىلع

 مجارتلا نم « باب , ظفل طقسو « ىمنلاو رذ ىبأ ريما ةمجرتلا هذه تطقس ( ىنسحلاب قدصو هلوق باب ) هلوق

 رذ ىبأ ريغل اراک

 ٤ - یری هریو اإ (
 یی نع ةديبع نب دس نع نابلس نع ةبعش انثدح رق ج نب دمع انربخأ دلاخ نب هرشب اشو س

 ىف تكلي و ذخاف « ةزانج ىف تاک هآ هلت ىنلا نع » هنع هللا ىضر لء نع "ىَلَسلا نمحرلا دبع

 ؟لکشن الف هللا لوسراي : اولاق . ةنجلا نم وأ « رانا نم عقم بتک دقو الإ اوم درب لا شر

 "روصنم مهب ی دحو ةبنش لاق « ةيآلا (ينسملاب قادصو "قتاو 'ىطعأ نم ااف ) سیم *لكف اواعا : لاق

 لس ثيدح نم هاركتأ مف

 ( یننتاو لخ نم امأو ) باپ - ه
 "یفر ی نع نمحرلا دبع فأ نع ةديبع نب دعس نع شمالا نع عيكَو ان دح ی اشزم - ۷

 ةالعقمو تنم نم دمتم پیک دقو الإ دحأ نم متمام : لاقف ب یبلا دنع اسواج انک» لاق ع ا



 ثيدحلا 1۹6۸-4٩96۷ ۷۰۹

 (قئاو 'ىلطعأ نم امأف ) ارق مث رکیم لكف اولا ءال : لاق ؟ لکتت الأ هللا لوسرای :انقف«راثلا نم
 ») یرنس هرتیاسف - هلوق ىلإ - یرشیق ور و دو

 ( سلا باذکو ) سیصاپ - 1
 نهرلا دبع ىبأ نع ةديبع' نب دهس نع روصنم نع "رج اندح ةبيش ىأ ی "نابع او - ۸

 وح ندعو دن هلي للا لوسر ناف« دق'رتلا عيقي ىف ةزانج ىف انك » لاق هنع هللا ىضر ىلع نع ىلا
 بتک الا« ةسوقثم سا نم امو + كحأ نم ”كتمام : لاق مث« هترصخخمب "تكسي لمقت ۹ رمش و
 عدو انب انک ىلع "لک ان لا لوسرای : لج لاق . ةديمسوأ ةيقش تبتک دق الإو « رانلاو ةنجلا نم اهأكم

 ىلإ ريصيسأ ءاقّقلا لهأ نم اتم ناك نمو « ةداعسلا لهأ ىلإ "رییس ةداءكلا لهأ نم انم ناك نف « لس
 لمعل نورسییف ةواقشلا لهأ امأو « ةدامسلا لهأ لا نورسييف ةداعسلا ”لهأ امأ : لاق ؟ قواقثلا لما لمع
 6 بألا € ىسجلاب قدضو قتاو یعغآ نم امأف ار م « ماقشلا لعأ

 4 یرسل هیت ۳ بیساب 2

 نم را دبع يبا 5 دم ةديبع نب دعس تسع لاق شعألا نڪ هم انث دح مد شو - 4

 : لاف ء ضر هب ”تاكتي لجل فیش ذخاف « ة رانج ىف فلكم ىبللا ناک » لاق هع هللا ىضر ىلع نع ماسلا
 انياتك ىلع لمن الفأ ملا ةلوسراي : اولا . a نم هدعقمو « راتلا نم لعقد بتك دقو الإ رح ني *كدمام
 «ةدامسلا لهأ لمعل رسييف ةداعسلا لهأ نم ناكنم امأ 4 قل ال رسب“ لک اولا لاق ؟ للا مدو
 عةيأآلا ( ىنسحلاب ىدصو'قتاو یلشآ نم اًمأف) أرق مث «قواقثلا لهأ لمعل ريف ءاقشلا_لهأ نم ناكنم امأو

 ميحرلا نجراا هللا مسب . 'یتضلاو ةروس )٩۳(

 لایع وذ : الئاع « نکسو رظا "یجس : "هریغ لافو ٠ یوتسا ىس اذإ : دهاجم لاقو
 : یجب اذا دهاجم لاقو ) هلوق + رذ ىبأ ريغل ةلمسبلا تطقس ( ميحزلا نجرلا هللا مسی  ىحضلاو ةروس ) هلوق

 یحنلا و هلوق ىف ءارفلا لاق (کسو لظأ یجب هريغ لاقو) هلوق . اذ دهاجم قیرط نه یایرفاا هلصو ( ىوتسا
 اذإ جاس ليلو جاس رحب لوقت « هلرط ىف دكرو ظا اذا ىج اذإ ليللا و « هاك راهنلا ىحضلا . لاق (ىجب اذا ليللاو
 وه ( لايع وذ الئاع ) هلوق . قلاب نكس اذا : لاق < یجب اذإ ) هلرق ىف ةداتق قيرط نم ىربطلا یورو . نكس
 ام هانغأ هنأ دارملاو « « ادع » هللا دبع فدصم ىف اهتدجو دقو ,اریقف هانعم : ءارفلا لاقو « ةديبغ ىبأ لوق
 لاملا ةرثكي ال 0 ءاضرأ



 زا باتک ۹ف 50000 اا

 ١ - امو كبر كم دو امل تیساپ قلى 
 نفر ناب نب بدنج تعم لاق سيق نب د وألا انثدح ریهز اندح سن و نبدمحأ اش - ۰

 نأ وجرأل ین | داي : ”تلاقف ةأرما تماف « ثالث وأ نیت مقي مف هل نا "لور یتشا » لاق هنع هقلإ

 اذإ لیلاو یضلاو إل : لجو زع هللا لزنأف « اثالث وأ نيتك ذيم كب رك هرآ مل « كرت دق كن اطيش نوکی
 ( لق امو كبر كعدوام یجس

 « بدنج ثيدح امل وز” ببس ىف رکذو « رذ ىنأ ريغل ةمجرتلا هذه تطقس ( ىلإ امو كبر كعدو ام باب ) هلوق

 اهرسف نم نأو < ام درت مل ةروكذملا ىوكشلا نأ ليلا ةالص ىف تمدقت دقو « هل هاركش ببس كلذ نأو

 بلک ورچ دوجو ام وز ببس نأ فرعي ال نم هيف دانساپ ىتاربطلا ىف نآلا تدجوو ٠ بصي مل تيمد ىنلا هعبصأب
 ؛ ةروهشم هر رس تحن بلكلا نوک ببسب ليربج ءاطب] ةصقو « كلذل ليربج هنع أطب أف هب رعشي مل علم هربرس تحت
 كلاث بیس كلذل دروو . لعأ ها و خیحصلا ىف ام دودرم « ذاش لب « بيرغ ةبآلا هذه لوز“ ببس اهنوك نكسا

 لبرج هنع أطب أ نآرقلا متلب هللا لوسر ىلع لزن ال و لاق سابع نا نع قوعلا قيرط نم ىربطلا هجرخأ ام وهو

 ليعامسا قيرط نءو .( لف امو كبر كءدو ام ىلاعت هللا لزنأف . هالقو هب ر هعدو : اولاقف « كلذب ريذتف « امایآ

 « ینالف یحاص نوكي نأ تیشخ دقل : لاقف هزحأو عقلي ینلا ىلع كلذ قش یح یحولا رتف , لاق رييزلا لآ ىلوم

 نب رمتعم نع ىلعألا دبع نب دمع اهاورو ابعمج ىلا ةريسلا ف ىمينلا نابلس ركذو . « ىحضلاو ةروسب ليريج ءاج

 ىحضلاو : هللا لزن أف . هالق هللا نكلو , عيال هقا دنع نم ناک ول : اولاقف « ىحولا رتفو » لاق هيبأ نع نابلس

 ةرتفا ريغ ىحضلاو لوز“ بیس ىف ةروک ذلا ةرتفلا نأ قحلاو « تبثت ال تاياورلا هذه لکو « امهلاكب حرشن ملأو

 « ةاورلا ضعب ىلع اتطلمخاف  ائالث وأ نيتايل الإ نكت مل هذهو امايأ تماد كلت ناف « ىحولا ءادتبا ف ةروكذملا

 لوزا ببس ىف قحس] نبا ةريس ىف عقوو . دما هلو ريبعتلا ف كلذ تحضوأ دقو . هتنيب ام كلذ ىف ملا ربرحتو

 باوجلاب مدعوو كلذ ريغو حورناو نينرقلا ىذ نم لِي ىنلا اولأس امل نيكرشملا نأ ركذ هناف.رخآ ءیش ىجضلاو

 ةروسب ليربج لزفف : نوكرشملا ملكتو ؛ هردص قاضف , راك أ وأ ةليل ةرشع یتثا ليربج هيلع أطبأف « ناتسپ لو
 . ىهتا ( هللا ءاشي نأ الإ ادغ كلذ لعاف ین ءىثل ناوقت الو ) ىلاعت هلوقب و ؛ اولأس ام باوحبو « ىحضلاو

 نيتصقلا یدح] ةاورلا ضعب مضف اب راقتم نيتصقلا ىف نامزلا نوكي نأ زوحي نکل « ديعب انه ىحضلا ةروس ركذو
 نر بدنج سس ) هلوق < معأ هللاو ةدع كلذ دعب ناک ام لو ۰ ثعبلا ءادتبا ىف نكي مل نم لکو ٠ ىرخآلا ىلا

 كنب ليمج مآ یه ( ككرت كناطيش نوکی نأ وجرآل ىنإ دم اب : تلاقق ةأرما تداخل ) هلو ۰ لجبلا وه ( نايقس

 نع خاص نب لضفملا قيرط نم ىربطلا هجرخاو . ليللا مايق باتك ىف كلذ نايب مدقت دقو« بحل ىنأ ةأرما برح
 « نوكرشم ا لاق ىحو ظفلب سيق ن دوسالا نع رخآ هچو نمو « لمآ نم ةاما تل ایف م ظفلب سيق ن دوسالا

 كلذ نم عقو امب نوضار نيفابلا نأ ینعع « ادحاو لماغلا وأ لئاقلا نوكيو عما ظفل نوقلطي دق ما ةفلانع الو

 امد« ةالصلا ]وبر قت ال إل هنمو « ايدعتم ءارلا حتفب هبرقي هبرق لاقي ٠ ءارلا رسكب: ( كبرق ) هلوق . دحاولا
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 تلاقف » اما دنع یرخآ ةياوز ىف عقو ةنأ كانه تايب دقو . اند ىأ ءىثلا برف لوفت : مزال وهف مضلاب برق

 نب ماشه قيرط نمو « كبر ىرأ الو ةجيدخ تلاقف » دادش نب هللا دبع قررط نم اضيأ ىرطلا هجرخأو « ةع دج

 الكنأ ربظل ىذلا# « تاقث امهتاودو نالسم ناقي رط ناذهو « هعزج نم یرت | ةب دخ تل ا2ا و هيبأ نع ةورع

 اهثوکل تربع ةيدخو , كناطیش ظفلب  ةرفاك اهنوکل تربع ليج مآ نكل « كلذ تلاق ةحيدخو ليمج مأ نم

 اعجوت ةحيدخو ةن'اعش لب مأ تلاقو « كيحاص وأ كبر ظفلب ب ةئمؤم

 ( ىلق امو كب ر .كعدوام ) بسا - ۲

 كن امو ككر ام : سابع نیا لاقو . كبر تکرتام : دحاو ىنمي فیفختلا و ديدشتلاب ۳

 تعس لاق سيق نب دوسألا نع عش ان رفمج ن دم ای لح راشب نب دمع اشو - ٥١

 © ىق امو كبر كعدرام زل :"تلزنف . كأطبأ الإ كبحاص ىَرأ ام هللا لوسراي : ةأرما تلاق » ىلجتبل ابدنج

 هلا ةيسنل اب راركت رهو ؛‹ یتسلا ةياور ىف ةمجزنلا هذه تی !ذک ( لق امو كبر ثكعدو ام هلوق باب هلوق

 « كعدو ام» ةديبع وبأ لاتو « ةيلع ىنأ ناو ماشه هنباو ةورع فيفختلاب أرقو روا ةءارف یپف دیدشتل اب

 ىلع دحا و یہ٤ امنوک رخ نکم و« ىهتنا تودو نه فيفختل اپ ین « هلعدو ام دو عيدوتلا نم ديدشتلاب ىلا

 امو تاکرت ام سابع نا لاقو ) هلوق : ككرت ىف غلاب دقف اتراغم كغدو نم نال عدولا ىف هغلابم عيدونلا نأ

 تنلاق ( : ةريخالا ةءاورلا ف هلوق 0 اذه سابع نبا نع ةحملط ىبأ نب لم قيرط نم متاح ىلأ نبا هلصو ) كضغبأ

 باطخلا نود « ةحيدخ باطخ نوكي نأ حلصي قايسلا اذه ( كأطبأ الإ كيحاص ىرأ ام هللا لوسراب : ةأرما

 : تل اقف هذه فال <« دمحم اهتيطاغعو كرتلاو ناط كلاب اهريبعتل بطحلا ةلاح باطخ نوكي نأ حاصي هناف لوالا

 نآل هجوم وهو » ةاورلا فرصت نم نوكي نأ ینامرکا زوجو . هلا لوسراب تلاقو < أطبأ تلاقو « كيحاص

 ىف رخالا ءطب مزلتسي ءارقالا ىف هأطب نآل «ةءارقلا ىف اثیطب كريص ىأ « كأطبأ » هلوقو . دحاو نیقپرطلا جرا

 « كنع طب الإ د ةبعش نع رفعج نب دمت نع لجأ ةءاور ف عقود ةءارقلا

 میحرا نجرلا هللا مسب . ( لا حرشن "ار ةروس ( 7 ) ٩

 رسملا كلذ عم "نإ یا ةنييع نبا لاق : رسي رسملا عم ؛ لّقنأ : ضقت أ« ةيلهاجلا ىف كرزو : دهاجم قو

 يل ”بلغإ ناو 6 لا یدحا الإ أني نوصبر لهر : هلوةكص ؛ رخآ رسب

îت 2 حس ۶ و  

 مالسالا ةردص هلا حرش ( كردص كل حرشن ملأ ر) : سابع نبا نع ركذيو . كبر ىلإ كتجاح ىف بصل اف

 ةءله اجلا ف نئاكلا ىأ ¢ رزولاب یاعتم € ةيلهاجلا £ 2 و« هقب رط نم اب رفا هلصو ( ةيلهاجلا E كرزو : دهاجم

 مر رهو« نو و فو ةاناع نقار خسنلا عی قاذك: ضايع لاق (نآتأ ضقنآ ) هلو ۰ عضوب اقلمم سا و

۳ 

 : دهاجم لاقو . نیرسپ



 ةثلثملاب لقتآ كامملا نبا دنع عقوو « ىربرفلا ةياور ىف مهو اذه ىليصالا اتو ۰ مال اهرخآو ثلث لقثأ باوصأاو
 . باوصلا وهو «لقثأ یوم و » نكسلا نبا دنع عقوو « برعلا مالک ىف فرعی ال اذهو : ضايغ لاق « حصآ وه

 رشمم ابأ تعم ىو رفلا لاق : هيف دازو لمتسلآ ةءاور ىف عقو اذک ( نقتأ نم حصأ وهو لقا ىدديو ) هلوق

 ۱ مهار ا نإ باطلا نب هيودمح وه رشعم وبأ : تلق ٠ أطخ باتكلا ىف عقرو . لقثأ : ( كروظ ضقنأ إل لوقي

 ىبايرفلا هج رخآ دوو راب رضأ و« ات ودص ناکو « هخ ويش ضمل ىف 3 راش و یراخیلا ىلع ىلءتسي ناك « ىراخيلا

 لحلا ضقنأ برعلا لوقت « باوصلا وه اذهو : لاق . « لفثأ : لاق « كریظ ضقنأ یننا » ظفلب دهاجم قيرط نم

 عم ) هلوق ٠ ةريرص ىأ لحرلا ضيقت تعم هنمو « توصلا وهو ضيقنلا نم ذوخأم وهو « اماقثأ اذإ ةفانلا ربظ

 اذهو ( نیینسحا ىدحإ الإ انب نوصبرت له هلوقک « رخآ ارسي رسعلا كلذ عم نا ىأ : ةنييع نبا لاق ارسي رسعلا
 هنأ هيبشنلا عقومو « ىلوالا ريغ تناك ة ركن تديعأ اذإ ةركنلا نإ مهوف ىف ةاحنلا عاپنا ىلا ةئديع نبأ نم ريصم

 رخآلابو رفظلا نرسیلا دحأب دارملا نأ ىلا بهذ هنأ وأ ء رسيلا ددعت محل تبث اذك ىنسحلا ددعت نينمؤملا تبث اک

 یورو ؛ السمو ال وصوم اعوفم اذه ىور (نيرسي رسع بلغي ناو ) هلوق ٠ امهدحآ نم نمولل دب الف باوثلا

 ربلا عم نأ "ىلا ىح وآ ء هظفل و فیمض دانساپ راج ثيدح نم ۵ ودیم نبا هجرخأف عوذرملا امآ « وقوم اضيأ

 : درمم نإ هيد نم قادر دعو رشت ی دمج جاو هنر رف رسبت نأو « ارسي رسعلا عم نأ ارسي

 : لاق مث . نيرسي رسع بلغي نلو « هج رخ ىتح رسولا هيلع لخلل رحج ىف رسعلا ناک ول ه مب هقا لوسر لاق لاق

 ينلا نع نسحلا قرط نم ىربطلاو قاذرلا دیع هجرخأو ٠ فيعض هدانساو « ارسإ رسيلا عم نأ ارسي رسملا عم نأ .

 رشب ی هللا لوسر نأ انل ركذ » لاق ةداتق قيرط نم ديج دانساب دوعسم نبا نع ديمح نب دبع هجرخأو , هل

 هيب أ نع لأ نب دز نع كلام هجرخأف فرقوملا امأو « هللا ءاش نأ نر رسي رسع باغي نل : لاقف ةيآلا هذه ةياحصأ

 رسع باغي نأ هنإو ءاجرف اهدعب هل هللا لعحب ةدش نم ”ىرماب لزني امهم : لوقب ةديبع ىبأ ىلا بتكهنأ ريع نع و

 دیم نب دبع هجرخآ و « عطقنم قي رط نه نکلا ربع نع أطوملا ف وهو« ىلعو رع نع كلذ حص احلا لاقو « ن رسي

 كنچاح ىف بصناف دهاجم لاقو) هلوق ٠ سابع نبا نع فيعض دانساپ ءارفلا هجرخأو « دلج دائساب دوعسم نبأ نع

 كنالص ىف (بصناف تغرف اذافإل هلوق ىف دهاجم نع روصنم نع نايفس نع دهزلا ىف كرابملا نبا هلصو ( كبر ىلا

 : لاق لس نب ديز قررط نم متاح يأ نبأ جرخأو . كبر ىلا كتبغرو كتين لغجا : لاق (بغراف كبر ىلاو إل
 ) كردص كل حرشن ملأ ) سابع نا نع رک ذیو ) هلق ٠ هوحن نسحلا قیرط نمو « دبعتف داملا نم تغرف اذآ

 واد هدانسا یو. سابع نبا نع ءاطع نع خرج نبأ قيرط نم هيودرم نبا هلصو ( مالسالل هردص هللا حرش

 | هجو ىربطلا هجرخأ ثيدح اهف لخديو « اعوفرم اثیدح ( حرش ملأ ) ةدوس ىف ركذي مل: ( هيبنت ) . فيعض
 هللا : لاق ؟ كركذ تعفر فيك یردنآ كبر لوتب : لاقف ليربج ىتاتأ د هعفر ديعس ىبأ ثيدح نم نابح نبا

 دهاجم قيرط نم قازرلا دبعو روصنم نب دعو ىفاشلا هجرخآ اذمو « یعم "ترک ذ ترکذ اذا لاق « عا

 ق هيلع N ىنعم دقو ارا هلی هلل ردد حرف ةه امم ا ىذمرتلا رکذو .« هلوق

 ۱ .٠ ةيوبللا ةدهسلا لئاوأ



 ۷۳ ۳ 5 ۰۲ تی دما

 ( ناو ةروس ) ) ٩۵(

 شالا نأب كيذکسی ىذلا اذ كب ذكي اف لاقي ٠ سان لک أي ىذلا ؛نوتیژاو نیا وه : دهاجم لاقو
 ؟ باقملاو باوئلاب كبيذكك ىلع ردق, نمو : لاق هنآك ؟ ملاعأب نوادي

 تمس لاق یدع ینرتخا لاق 00 انثادح كاهنم نب جاجح هو - ۰۲ » ساب - ١

 « نوي زلاو نیتلاب نيتمك لا یخ ىف ءاشملا ىف أقف رس ىف ناك اش یا "نا » هنع هللا ىضر هاربا
 ۱ قلفتا موقت

 ىف دهاجب قيرط نم ىنايرفلا هلصو ( سانلا لكأي ىذلا نوتيزلاو نهنلا وه : دهاج لاقو ( ناو ةدوس ) هوق
 . كرابملا نینیسو لبجلا روطلا < نينيس روطو ) . سانلا لک أت ىتلا ةبكافلا : لاق ( نوتيزلاو نيتاو ) هلوق
 قيراط نم متاح یا نبا هجرخأو ؛ سابع نبا نع دهاب نم حجب نآ نا نع رخآ هجو نم مالا هجرخأو
 نمو . ىدوجلا ىلع ىنب ىذلا حوت دجسم نينلا : لاق سابع نبا نع ىفوعلا قيرط نمو ؛ هلثم سابع نبا نع ةم ركع
 ' ىذلا لبجلا : ةداتق قيرط نمو . نوترزلا هيلع لبج نوه زلاو نينلا هيلع لبج نيتلا : لاق سنا نب عییرلا قب رط
 + ةداتق قيزط نمو . ءايليإ دجسم نوت زلاو « فیکلا باع دجسم : لاق بعك نب دمت قبرط نمو ٠ قشمد هبلع

 هلوق ىف دهاجب قيرط نم یاب رفلا هلصو دقو « معن فال تبث اذك( قاخ : موقت ) لوق . سدقلا تيب هيلع لبج
 هلوق ٠ لغ لدعأ : لاق نسح دان. اب سابعا نع رذنملا نبا جرخأو . قاخ نسحأ : لاق ( موقت نسحأ 2
 مدا قيزط نم 1 احلا جرخأو ..قاحلا ءدب ىف مه مدقت دقو هدحو یپسنلل تبث اذن( نمآ نم الإ نیلفاس لفسأ (

 نيلفاس لفسأ هانددر مثال هلوق كلذو رمعلا لذرأ ىلا درب مل نآرقلا ارق نم : لاق سابع نبا نع ةءركع نع لوح 2
 محلامعأي نونادی سان نأب كیذکی یذلا اف كبذكي اف لاق) هلوق . نآرقلا اوءرف نیذلا : لاق € ارنمآ نذلا الإ
 لدب لادب « نولادت د یم شكراا ريغ نع رذ ىبأ ةياور ىف (باقعلاو باوثلاب كی ك: ىلع ردقي نمو : لاق هنأك
 : هقاخ ةيفيك هل نيبت ام دعإ : هرخآ ىف دازو هظفلب ءارفلا مالك ىف وه اذک « باوصلا وه لوآألاو ؛ ىلوآلا نوثلا

 ىلع وه ليق « روكذملا ناسنالا كل بطاخلا : ليقو . ديعب وهو لةعي نمل ام» لمج هن أك : نيثلا نبا لاق
 لک نال ¢ ابذاک ترص ءازاب تبذك اذإ كن ۽ ابذاک كلهج یذلا ام یآ « دهاجم نع اذهو تافتلالا قيرط

 سيل هنأ باوجلاف , دیعب وهو لقعي نا ءام » لعج ءارفلا لوق نيتلا نبا بقعت امأو . بذاك وبف قااب بذكم
 4 اررح یاب ی ام كل ترذن ىلا ۳ هنمو همآ مهبأ نمیف دیعیب

 . ةالصاا ةفص ىف هحرش مدقن ( نيتلاب ءاشملا ىف أرقف ) هلوق ۰ قوكلا تباث نبا وه ( ىدع ىنرخأ ) هلوق
 ىف اهداعأ لوقي نأك اعم امهف أرق وأ ؟ ةيناثلا وأ والا ةمكرلا ىف ام أرق له : سانلا ضءإ لاؤس رنک دقو

 باتك » ىف تيأر نأ ىلا ؛ اباوج كلنا رضحتسأ تنك امو ؟ فرع لبف اهريغ أر: نوكي نأ .لعو ؟ ةيناثلا
 هانيتأف لب ینلاب انس و لاق هنأ ةمايلا لهأ نم لجر ةفيلخ نب .ةعرز ةمجرت ىف « نكسلا نب ىلع يال ةباحصلا
 . نإ نكميف ۾ ردقلا ةليل ىف هانلرتأ انو نوتيرلاو نيثلاب ةالصلا ىف ًارفو ء انل ميسأو انيلسأف مالسالا انيلع ضرمف

 يرل عمه هم ۱ ۱



 نيسفتلا باثك ۵ ۷"

 كلذب لصحو « ردقلاب ةيناثلا فو نيتلاب ىلو الا ىف أرق لاقي نأ ءاشعلا ابنآ بزاع نب ءاربلا نيع ىلا ةالصلا ىه تناك
 ءاربلا ثيدح ىف الإ نوتيزلاو نيتلاب أرق هنأ رابخالا نم ريخ ىف فرعن ال انآ كلذ ىوقيو . لاؤلا باوج

 اذه ةعرز ثيدح مث

 ( نخ ىذلا تر ما آف ةروس (9)

 فا مب » مامالا لوأ ىف فحصل ىف "شک: : لاق ٠ نسا نع قت نب بم نع هوا انئدح بيت لاقو

 رمعم لاقو « ةكئالملا یاب زا« كون "هی دان ۽ ام لاقو . اليخ نيتروسلا نب لمجاو « مجرا نحرا

 ”تذخأ هديب تم « ةفيذخلا یهو نونلاب نعئسنلو « ندتأیل : لاق نسل « مج را حرا

 لو اهنآ ىلا دهاجو سابع نبا بهذ : فاشكلا بحاص لات ( قلخ ىذلا كبر مساب أرقا ةدوس ) هلوق
 وه هيلإ ةمالا راك أ بهذ ىذلاو . لاق اذک. باتكلا ةحتاف تازن ةروس لوأ نأ ىلا نيرسفملا رثكأو « تازت ةروس
 ةبيتق لاقو ) هلوق ٠ ل وال اب لاق نم ىلا ةيسنل اب لیلقلا نم لقأ ددع الا هب لقي لف رک الا لاهن ىذلا امأو . لوألا

 نيب لمجاو ميحرلا نمحرلا هللا مب مامالا لوأ يف فحصلا ىف بكا : لاق ندحلا نع قیتع نب ىح نم دامح انئدج
 لئاضف » ف سيرضلا نبا يآ دقو « ةيياف انثدح » ىن مشكلا ريغ نع رذ ىبأ ةاود ىف ( اطخ نيت وسلا

 بوبأ ةقمط نم ةقث یرصب هخيشو « ديز نبا وه دامحو « اذ داح انئدح ىنارهزلا عمبرلا وبأ انثدح « نآرقلا

 لاق « اطخ ه هلوقو « بإتكلا ما ىأ « مامالا لوأ ىف » هلوقو . عضوملا اذه الإ ىراخبلا ىف هل رأ لو « هلق تام

 الإ نیت روس لك نيب ةلمسالا ةباتك ىلع ةاحصاا قافتال باوصب سيلف ةلمسب ريغب طقف اطخ دارأ نإ ىدرادلا

 لاقو . ةءارب ىنثتسي نأ یفینب ناک-ف « نسخ ةلمسإلا عم طخلا لبمجیف ةروس لک مامآ مامالاب دارأ نإو « ةءارب

 نم ةر بهذم وهو « ةلصافلل ةمالع نيتروس لك نيب لعجاو « طقف هلوأ ىف ةلمسبلا لعجا هانعم : یامرکلا

 هذه نأ ىلا راشآ ىراخبلا نأكو : لاق , ثاکلا ىف ال ةءارفلا ىف ةزمح نع كلذ لوقنلا : تلق . ةعبسلا ءارقلا

 «ةروس لكل وأ ىف ةلمسبلا بجت ال هنأ نيبي نأ دارأ ( كبر مساب أرقا إل ىلاعت هلوقب أدتبم اهوا ناكاملل ةروسلا
 ةلمسبلا توبث الا اذه نم ىلوسلا طبنتسا معن . مالا اذه لاثتعا ىف هافک نآرقلا لوأ ىف ةلمسبلا أرق نم لب
 : دهاجب لاقو) هلوق . نآرقلا لوأ هلاثتما عضاومىلوأف نآرقلا نم لذ" ءىش لوأ وه رمآلا اذه نال ةحتافلا لوا ىف
 ذختملا ساجلا ىدانلاو یدانلا لهأ وغدملا نال « ىنمم ريسفت وهو « دهاجم قيرط نم ىنايرفلا هلصو ( هتريشت هيدان

 مزاج ىنأ قيرظ نم متاح ىبأ نبا هجرخأو « دهاجم قيرط نم ىنايرفلا هلصو ( ةكلالملا ةينابزلا ) هلوق ٠ ثيدحلل
 هن أك راصف "م رمعم لاقو » هريغل طقسو ؛ رذ یا اذک ( عجرملا "یعجرلا رمعم لاو ) هلوق ٠ هلثم ةر ره ىنأ نع:

 : لاق (ىمجرلا كبر ىلا إل هظفاو « زاجلا باتك» ىف ةديبع بأ مالک و هو . باوصلا وه لوألاو دهاجم لوق نم
 وه ( تنخا هدما تعفس ؛ ةفيغخلا یهو نوذلاب نعفسال و ؛ نذعأنل ةيصاخلاب نمف ذل ) هلوق ٠ عوجرلاو عبجرملا

 وربع یآ نع ىور دقو . ىهتنا ةفيفخ نون امنأل نونلاب بتي اما ( نعفسنل )و : هظفل و اضيأ ةديبع ىبأ مالك
 ۱ نخالا هلصأ لقو « ةدعب ءىثلا ىلع ضبقلا عفسلاو « فاآلاب فحصأا موسرم ىف هوجوملاو ۰ نوالا ديدشتب

 ا هلمو « رهغنلا نم نایضنلا نول وامي ال « بضغ نم ةعفس هب : محلوق هنمو « هلیصان داوس ىأ نسرفلا ةعفسب
 هايس ةأ عا
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 دیدس ىنثدحو . باهش نبا نع ليقع نع ثیلا انثدح ريكي نب یے اشو - ٩0۳ * باپ - ١
 نب سنوب نع هللا دبع یتدح لاق مب ولس حلاص وبأ انريخأ ةَمو ىبَأ نب زيزعلا دبع نب دمع انثدح ناور نبا

 هب «یدب ام لكوأ ناك » تلاق لِي ىنلل جور ةشئاع نأ وار وا ن ورم نآ بای یا یراق

 هيلإ بد مث « حبصلا قلف لثم تماج الإ ابو ر یربال ناکسف « مونا ىف ةقداّتصلا ايؤرا هب هللا ”لوسر

 مجرب نأ لبق دما تاوذ ىلايللا دبمتلا : هال و مارح راغب "قحاب ناكف الا

 معاف . مارحر راغ ىف هر قلا هلغ یتح . ملثم وريف « ةجمدخ ىلإ مجرب مث «كلذا د وزنی « هلعأ ىلإ

 سا 3 5 یا ينم غاب یتح ۱ یراق نأ ام : هلل ا لوسر لاقف . أر ا: لاقف كاملا

 انأ ام تلف . أرقا : كف ينل. آمد ای غا ىتح نا ینهف ین ذخأف . "یراقب انأ ام تاق . أرقلا :لاقف

 نمناسنالا یا یا يا كر مابا رقا) لاقف ىكسْرَأ م دملا یم غاب یت حح ةثلاثلا ین ىنذخأف ."یراقب

 1 لوسام عجز رف . رعي ملام ناسا لعزل لوق ىلا و تابال (رقلاب لع ىذلا مر ألا كب دو أرفا « قلع

 يآ هجع دن لاق . علا هنع بهذ "یتح هوا رف ىنومز ینوائز : لاقف ة2دخ ىلع لخد یتح « ه رداوپ نم

 هلا وف 0 هللا كي رخ ل ياو ۰ رشبأ الك: ةهب دخ ثا ق هربا اهربخأف ؟ یسقن ص تبشخ دقل ىلا.« ةجمدخ

 طنين وا تی یرقت و: 078 هل يكل کاو لكلا ١ لمحتو « ثيدحلا ”فادصتو « 2 را لص كنا

 | سما ناكو ءابسبأ ىحأ ١ ةي رخ 4 نبا وهو « e ی ةق رو هب تّنأ ىتح مد هب تّقلطنان . قلا باو

 ناكو « بك: نأ هللا ءاشا. ةيبرعلاب لیلا 8 بشكيو « ىبرملا باتکسلا بتکی ناکو م ةيلهاج لا ىف صنت

 هلن ایر اذام ىخأ نا اي . ةقرَو لاق « كيخآ نبا نم عملا « معاي ةيدخ تلاقف « یع دق آریک ايش

 نک ا امد اق یی + یوم ىلع لآ ىنا سوم اذه : فرو لاق «یأرام ربخ هلي یا

 یذو الر هب تلح ام لجدر تاب ۳ ۳ ؛ةقرو لق ما ىج ر وأ: هلل هلل 3 ارح ركذ - ايح

 نزح یح ةرتف یتولا رو قر "نأ ةقرو پک ام ا روم ار كرم أ ايح كموب یک ۳۹ "ناو

 « مثلي نا لوز

 لوسر لاق »لاق ام لا یفریراسنالا هللا دبع نب اج نأ ةملس وبأ ینربخ اف باهش نب دمت لاق ٤

 ريف رف ءواملا نم انوص تمم یشمآ انآ انيب : يدع ىف لاق « ىحولا قرثف نع اد" وهر هلي لا
 ولم ز ۶ تلقف تاج رف « هنم ”تقرفف 1 ضرألاو ءامسلا نيب یمرک ىلع لاج ها رم یءاج ىذلا كمل اذإف

 رج لاو «روطف كب ان« ریکش رو «رذنأف مق ؛ رتدلا اهمأ اير ىلاعت هللا لّوأَف . هورتدف « ینوامز

 ل ىحولا عباتت من : لاق وذم , ةيلهاجلا ”لهأ ناک یتا ناثوألا یهو : لس وبأ لاق . 6 رحهاف



 ييضفألا باتك نال ۷۹
 دانسالا ( ناورم نر دیعس ىنثدحو . بارش نبا نع ليقع نع ثيللا انئدح ريكب نب ىحي انادح باب ) هلوق

 اذه ناو نب ديعسو «ىناثلا دانسالاب نثملا بابلا اذه ىف قاسو م باتکسلا لوأ ىف هب نتملا ىراخبلا قاس دق لوالا

 5 امهوجن و پرح نب نامیاسو ميعأ یا نغ ةباورلا ىف هکراش « یراخیلا ةقبط نم روب ایا ليز“ ىدادغبلا نامثع وبأ وه

 نب ديعس نا وأ هل لاق, رخآ خيش مهو . نین عبدأب ىراخبلا لبق تامو ؛ عضوملا اذه ىوس ىراخبلا فهل سیل و .

 ىدادغيلا نبب و هنيب ۳ جي رانلا » ف یداخیلا قرفو « امهریغو ةمزر ىبأ نباو مناح وبأ هنع ثادو ( یوادرلا ناوم 5

 مساو . ىازلا کو ءارلا ركب ةمزر ىنأ نب ذيزعلا دبع نب دو . یامرکلا مرخآو دحاو اهبنآ معز نم موو

 كلذ عمو « یداخبلا خویش نم یطسولا ةةبطلا نم وهف « لبنح نب دمحأ ةةبط نم یزورم وهو « ناوزغ ةمزر ىبأ
 هبوملس لاص وبأ هخيشو . ةطسا و الب دواد وبأ هنع ثد> دقو . عضوملا اذه یوس هذذع هل سیل و « ةطسا وب هنع ثدخ
 ثيح نم هنع یوارلا ةّةبط نم وهو « دواد هيبأ مسا لاقيو « هب ویلس بلي ىزورملا ییللا اص نب ناولس هيسأ

 نسلاب یراخبلا هکردآ دقو . هنع نيرثكملاو كرابملا نب هللا دبع ءاصخأ نم ناكو « هتافو تمدقت هنأ الإ ةياورلا
 مامإلا كرايملا نبا وه هللا دعو . ثيدجلا اذه ىوس ىراخبلا ىف اضيأ هل امو ¢ نيتئامو رشع ةنس تام هنآل

 مدقت دقو « تاجرد ثالث ىرهزلا ثیدح یو « نيتجرد دانمالا اذه ىف هثيدح ىف ىراخبلا لزن دقو , روپشلا

 : هذه قایس نم هيلغ لمتشا ام هركذ مدقني م ام انه ركذأسو « باتكلا اذه لئاوأ ىف فوتسم ثيدحلا اذه حرش

 ايزل متل هلا لوسر هب "یدب ام لوأ ناك : تلاق هِي ىنلا جوز ةشثاع نا) هلوق . دئاوفلا نم اهريغو قيرطلا
 ۱ ب يذلا نم اهتعمس نوکستف ةصقلا هذه كردن مل ةشئاع نآل « ةياحصلا لرسارم نم اذه : یوونلا لاق ( ةقداصلا

 . نم امتأب مرحب فيكف وب ىنلا نم اهتعمس اهنأ زوحي ناك اذإ : لاف هدارم مهغي ۸ نم هبةعقو . ىلا نم وأ

 ' كردي ىلا رومآلا فالخي « اهنامز كردي مل ىنلا رومالا نم هيوري ام ىباجصلا لرم نأ باوجلاو ؟ ليسارملا

 لسر اذه صتخم الو « كلذب حرصي مل ولو اهرضح وأ امم هنأ لء لمع لب « ةلسرم امن لاقي ال اهناف اهنام)

 نم اممم نوكي نأ رمالا سفن ىف ذاج ولو « ةلسرم تيم“ اهرضحم مل ةصق ركذ اذا ىعباتلا لسم لب ىناحصلا
 نأ طرشب نكل « اهرضح وأ اهعمس هنأ ىلع لمحيف اهكرد# ىلا رومالا امآو . ةصقلا كلت هل تعقو یذلا ناحصلا
 كلملا ءءاجل » ثيدحلا اذه ءاننا ىف موقع ىنلا نم كلذ تعمم اهنأ ديؤيو . لعأ هاو سيلدنلا نم الاس نوكي
 نأ ىف رهاظ ىنطغذ ین ذاق لاق هلو ةف ٠ هرخآ ىلا « فذخأف لاق . *یداقب انآ ام : متلي هقا لوسر لاقف . أرقا : لاقف
 ىف داز ( ةقداصا ايزرلا متلي هللا لوسر هب "یدب ام لوأ) لوق . هيلع ثيدحلا هيقب لمحتف كلذب امربخأ متلي ىنلا

 لدي ام قلطم امأو « ایژرلا ىحولا داحيإ نم تآدتباا لوأ ىف ىأ «ىحولا نم» ىحولا هدب ىف مدقت اک ليقع ةياود .
 « ةفوصوم ةركن تيدر ا ىف «اووء كلذ ريغو لسم حی ىف تبث اک رجحلا ماس لكم هایشآ هل تمدقتف هت ون ىلع ۱

 مزح نب ركب ىبأ نب هللا دبع لیسار ىف عقوو . ذراع نبا دنع سابع نبا تیدح ىف احيرص عق وو .*یش لرأ ىأ
 وفا إل ليربج هآرقأ نآ دعب ةجيرنخل لاق هنا د ءظفلو لوربج وه لِي ہار, ناک یذلا نأ ىلع لدي ام ىبالودلا ذنع
 « هيلا ىنعي ( ىحولا نم) هلوق ۰ « ناعتسا ليربج هناف مانملا ىف هتيأر ینا كئدحأ تنك ىذلا كتيأرأ : كبر مماب
 « بهأرلا اريح نم همس ام الطم كلذ لوأ وهو هلا كلذب یحوب نأ ريغ نم هتوبن لئالد نم هآر اع رابخ] وهو

 « كراز] كيلع ددشا د هل ليق ثيدح ةيعكلا ءانب دنع همم ام مث , ىسوم ىبأ نع ىوق داتساب ىذمرتلا دنع وهو
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 هلوق , ةرم نب راج ثيدح نم لسم دنع وهو هيلع رجحلا ماست كلذكو « راج كثردح نم ىراخيلا حي قزهو

 ريخآلا بةعتو « لکشم لثم برض امف الو ناطیشاا سبلت نم الو اثغض تسيل ىلا ىه طبارملا نبا لاق (ةاصلا)
 )هو ٠ ايرق قالا ةر وس ىف قآب (حبصلا قاف) هلق. الف الا لسف هليوأت ىلع فقوي ال ام لكدملاب دارأ نإ هتأب
 « رابخالا بيتل نوكت نأ لمت و « ءالخلا هيلا بيع نأ لبق تناكةقداصلا اب قرلا نأ فرهاظ اذو (ءالخلا هيلا ببح

 ىلع قلطي و « ىلاخلا ناكملا دملاب الملا ) هلوق ۰ ربظأ لوآلاو « ةقداصلا ايؤرلا ىلع اقب اس ةولخلا بيبحت نوكيف
 ظفلي ىحولا ءدب ىف مدقتو « ةياورلا هذه ىف اذک ( ءارح راغب تحلي ناكف ) هلو . انه دارملا وهو « ةولخلا
 تاوذوىلايللا ) هلوق . « روا ناکسف» ق#] نب! دنع ريمع نب ديبع ةياود و . هچوآ یهو « ولخي ناكف د
 واذإ , جاردالا ىف رهاظ اذه ( دعا ثنحنلاو لاق ) هلوق . ناطمر رېش فک تمي ناک هنآ قءإ نا اور ىف ( ددعلا

 ةف 2۳ تب لو هود نم وأ ةورع مالک نم نوكي نأ لمت وهو « تلاق هيف ءا ةشئاع مالك ةيقب نم ناك

 خیاشاا ضعإ نع ءاجو < نيك اسلا نم هيأع درب نم معطيف ر نإ نبا دنع ريم نب هيبع ةياور ىف نکل « هدمت

 سانلا نع لازءلالا ناف « اديعت اهدرجء ةولخلا ىلع تقاطأ ةشئاع نوكت نأ لمتح و « ركسفتلاب دبعتي ناك هنأ

 تفئاي اذهو « (ىبد ىلا بهاذ و ] لاق ثيح مالسلا هيلع لیاخلا عقو اک ةدابعلا ةاج نم لطاب ىلع ناک نم اس الو

 ناک ول ال ءال : روا لاق ؟ هلبق ی ةمي رشب ادیعتم هيلا یحوب نأ لبق ناک له 22 هنأ وهو « ةيلوصأ ةلأسم ىلا

 اوفاّخاو ‹ بجاحلا نا هراتخاو من ليقو . هيلا بسنب ناک نم لقنل ناک ول هثآلو : اعوبتم نوکی نآ دعت سال امیات

 هيلا بهذ ميهاربا تااثلا ؛ یدمالا هاکح حوت ىناثلا « ناهرب نبا هاکح مدآ اهدحآ : لارقأ ةر اه" ىلع هنيمعت ىف

 ءىش لكب سداسلا« یسیع سماخلا « یسوم عبارلا , € افينح هاربا ةلم عبتا نأ ) لات هلوةب اولدتساو ةعامج

 ,ىدمألا هراتخاو فقولا عباسلا «( هدتفا مادهف هللا ىده نيذلا كتلوأ) هتجحو ءايبنآلا نم ین عرش نغ هغلب

 ھا ربا ةعيرش نم مدنع قب ام كلذ وعو فاوطلاو جحا هتمزالم نم لقن ام عم اس الو كلاثلا ةوق ني الو

 ( هلهأ ىلا ) هلوق . ماسنالا ةروس ريسفت ىف هيف لوقلا مدقت دقف ةوبنلا دعب امآ و «ةوبنلا لبق هلك اذهو . لعأ هللاو

 « الهأ ةجوزلا ةيمست كفالا ثيدح ىلع مالکلا ىف روألا ةروس ريسفت ىف قبس دقو « امم هدالوأو ةحيدخ نعي

 امإ لهآلاب ريع ذأ دعب یکذلاپ ةحيدخ صخ ( دوزتيف ةحيدخ ىلا عجرب مث ) هلوق . معأ وأ هبراقآ ديدي نأ لتعو

 ةءاور ف ) الغل دوذتيف ) هلوق . اهريغ نود اهدنع نم هن وكب دوتا صاصتخا ىلا ةراشإ امإو ؛ ماج) دعا |ريس هت

 دارملا نوكي نأ لمتح مث ةقباسلا ىأ تارملل وأ ةدابعلل وأ ةولخالوأ ىلايلل ريمضلاو «ةدحولاب ءاماثع» ىنممشك-ا
 لتحو .رپشلا یعقنب نأ ىلا امايا واكو دوزی و مجد مث اماي ًاولخضو دورتی و عجب مث« امايأ ولو دورتي هنأ

 ۰ رهظآ یدنع اذهو « هيف ولخي نأ هتداع ترج ىذلارمشأ كلذ ءاجو لوحلا لاح اذإابلثا دورتي نأ دارملا نركي نأ

 ال كلذ نأو « الثم دلبلا نم هئالتخا ناكم دعبل هليصحت هباع رذعتي ثيحح ناك اذإ تخلل دازلا دادع] هنم ذخ وی و

 یخارت دق ةظةيلا ف ىحولا ناك نو ؛ ةحلاصلا ايئرلاب هل ةوبذلا لوصح دعب لي ىنلا نم هعرقول كلذ و لكوتلا ىف حدقي

 ةنأكو « لیهسلا هب مرج ا لبر بجرم (كلملا هءاخ) هلوق : لاحلا عضوم ىف ةلمج (ءارح راغ ىف وهو) هلوق . كلذ نغ

 « ءارح راغ ىف ىأ « هيف كلملا هاش «لئالدلا» ىف قوبلا دنع عقوو . بابلا ثيدح ىف روكذملا ةقرو مالک نم هذخأ

 هنأ لع اذا : (هيبفت) . ىلوأ هل هوزمف ریبعتلا باتتك ىف ظفالا اذوب هتدجو مث ,فتعیتف لئالدلل ينيقلبلا انخيش هازع اذک
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 روش ىف ءىن هنأ كلذ ىضتفا روكذملا راغلا ف وهو هءاج یحولا ءادتبا نأ ناضمر روش ىف ءارح راغ ىف رواج ناک

 نوكي نأ نکع و, دلو ناضمر مش ىف هنإ هلوق عم نيميرالا سأر ىلع ثعإ هنأ وحبا نا لوق ىلغ ركعيو « ناضمر

 عیب د رش ىف ىناثلا ءیجنا ناك مث « كبر مساب نا هيلع لزنأ و "ین نی و نانعمر رمش ىفال وأ ناكر اغلا ىف :ىجلا

 دنع ىأ « نيمبرألا سأر ىلع » قع) نا لوق لمحف 14 رذنأف مق رثدملا امآ اي ا هلع تلزناو راذنالاب لوالا

 لمتحم و « هيلا قایس امل ظقبتلاو هیبنتلا درج ملا اذه نوکب نأ لمتحم ( ارقا) هلوق -لغأ لاو . ةلاسرلاب .ىجلا
 2 أ لمتحيو « كلذ دءب هيلع ردق ناو لاحلا ىف قاطب الام فيلكت ىلع ةن لدتسيف باطلا نم هباب ىلع نوكي نأ
 ناکو « ظفالا رهاظ نم مہ ام ىلعف ءیراقب انأ ام باوجلا ناك نإو « ارقا لق یا ةفوذح رمآلا ةفص نوک

 رمآلا نأ و باطخلا تقو نع نايبلا ريخأت زاوج هنم ذخؤيو ۰ نآرقلا نم لق ظفل نأ موتر الثل اهفذح ىف رسا

 لسرم ىف ق نبا دنع عقو ( ”ىراقب انآ ام ) هِلوِق . ةنيرقلا نم موف دوغلا نأب باجي نأ نكم نكل ٠ دوفلا ىلع
 ۰ ءىراقب ان ام : تاق « ارقا : لاق باتک هيف جابيد نم طمشب ليريج یابآ : لاق لَم ین ناد ريمع نب كيبع

 ليديج هب ءاج ىذلا باتكلا ىلا ةراشا (هيف بير ال باتنكلا كلذ , ما هل رق نإ : نيرسفملا ضعب لاق ليهسلا لاق

 ءاطلالدب ةانثملاب ىنتفف «قحإ نبال ةريسلا» ىف عقوو « ىحولا هدب ىف هنايب مدقت (ىطغف ) هلوق ٠ «ارفا م هل لاق ثيح

 ۱ وام یور هنآ ليبسلا رکذو . دادش نب هللا دبع لسرم ىف ةيش ىبأ نبا كلذب حرصو . ىنمغ دارلاو ؛ یعع امهو
 یب عاص ینامفف یتعم : لاقف ىدوادلا ب رغأو « قنخلا ىع امج امهو ةانثم وأ ةدحوء مث ةحوتفم ةزمه مث ةلمبع

 رابظإل وأ رخآ ءىثل تافنلالا نع هلغش طخاا اذه ىف ةكملاو ۰ ةمدخلا ,ذخأت نكض رالا لا ىناقلأ ىت> ايش

 ناك ناو اذهو , هيلا قاأ كلذ ىلع ربص هنأ ربظ الف : هيلا قليس ىذلا لوقلا لقث ىلع اهینت رمآلا ىف دجلاو ةدشلا
 اثيش هسفن لبق نم لوقي له ربتخیل ليقو , مقر هلا ةبسنل اب ر اظلل هزارب] دارملا لعل نك-١ لصاح هقا لع ىلا ةبسنلاب

 : ليقو « اهیلع هركأولو هتردق نم تسيل ةءارقلا نأ هللعي نأ دارآ ليقو هيلع ردقيال هنأ ىلع لد ءىثب تأب مل الف
 . هللا رمأ نم هنأ لع همسجل كلذ عقو الف ؛ مسجلا تافص نم تسبل ةءوسولاو مولاو ليختلا نأ هيف ةكحلا

 ءادتبا دنع هل ىرج هنأ ءايبنآلا نم دحأ نع لقني مل ذإ « غم ىنلا صئاصخ نم اذه نأ هانيقأ نم ضعب ركذو

 « انالث هرركي نأ هيف نايبلا حاضیاو رمأ ىف ديكأتلا ديرب نم نأ هنم ذخ وب ( ةثلاثلا ىنطغف ) هلوق . كلذ لثم ىحولا

 ناعالا راصحنا ىلا ةراشإلا ءارقالا ري رکن ىف ةكحلا لعلو < للعلا باتک ىف قيس اک كلذ لدي ےب ناك دقو

 ماکحالا و « ديحوتلا : ثالث ىلع لمتش, ىحولا نأو . ةينلاو « لمعلاو , لوقلا : ثالث ىف هببسب ىحولا أني ىذلا
 ةرجملأ یف هچورخ و « بعشلا ىف رصمحلا : یهو هل تم و ىلا تالثلا دئادشلا لا ةراشالا طا ورک قو . صمةلاو

 0 ايندلا ىف : ةروكذملا ثالثلا بقع هل ريسيكلا لوص> ىلإ ةراشإ ثالثلا تالاسرالا ىفو . دحأ مو هل عقو امو

 لزن ىذلا وه ةدوسلا هذه نم ردقلا اذه (لم مل ام - هلوق ىلا كبو مساب أرفا : لاقف) هلوق .ةرخالاو « خزربلاو

 . « لوئام لوأ ف فالتخالا نايب رثدلا ریسفت ىف تمدق دقو . نامزب كلذ دعب لزن ام"اف عروسلا ةرقب فالخم « الوآ

 ةريدج یهو « لالبتسالا ةعازب امقف : نآرا دصاقم ىلع تلمتشا سجلا تایالا هذه نأ ةيلو الا هذه ىف ةكحلاو
 یعیذبلا نفلا فالخم اذهو « هلو ىف ةزيجو ةرابعب هدصاقم عمج باتکلا ناونع نال قآرقلا ناونع یمسن نأ
 دصاقم له تلمتشا امن وک نایبو ‹ قب اس لاثم رکذب هدكؤيف نف ىف ملکشلا ذخأي نأب هوفرع مهناف نا ونعلا یمسلا

 ۱ كلذ ريغ وأ « ینآد » العلو « قالوب ةمبط فانك (۱)
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 مسبب ايف ةءادبلاو ةءارقلاب رمالا ىلع تلمتشا داو « رابخألاو ماکحالاو ديحوتلا مولع ىف رصحنت اهنأ نآرقلا

 « لعف ةفصو تاذ ةفص نم ةتافصو هناذ تابئزو برلا دیحوتب قاعتي ام اف ماکحالا ىلا ةراشالا هه ىفو « هلل

 مماب ) هلوق . € لمي ملام ناسنالا لع و هل وق نم رابخالاب قاعتي ام اجفو « ندلا لوصا ىلا ةراثا اذه قو

 نم ةنآ نوکت نأ كلذ نم مزليال نكل « ةروس لک لوآ اءارقب رمؤي ةلمسبلا نأ ىلع لیپسلا هب لدتسا ( كبر

 نوکل ءابلا قاتم وه ینلا لعفلا مدق ( كبر مساپ أرقا  هلوق : لاقف یبطلا هررقو « لاق اذک « ةروس لك
 احتتفم ارقا ىأ , لاح « كبر مساب » هلوقو . اقاطم ةءارقلا داحيأب رمأ (أرفا إل هلوقو ؛ مأ ةءارقلاب رمألا

 . یهتنا ةءارق لک ادتبا ىف ابي رومأم ةلمسبلا نأ هنم ذخؤيف لاق . ]رفا مث هللا مماب لق هريداقت حصأو : كبر مساب

 ول اپل « لات اك وهو « ةروس لک نم ةيآ انآ ىلع لدق الف ۰ ام ارومأم نوک نأ كلذ نم مزلي ال نكل

 نم راصقلا نب نسحلا یبا ند ضایع یضاقلا هركذ ام امأو . كلذك سولو ةبآ لك لبق ةيآ نوکت نأ مزال ناك
 . ةروس لوأ اذه نال : لاق « ةروس لک نم ةبآ ةلمسبلا نإ هلوق ىف ىمفاشلا ىلع در ةصقلا هذه ىف : لاق هنأ ةيكلاملا

 روسلا ىآ بيتر ؛ ىوونلا لاقو . الوزن رخأت ناو ابب مالا امف نأب بقمآ دقف « ةلمسبلا اهوأ ىف سیل و تارا
 ءابابق عضوتف ىرخالا لرنت مث اهلبق تلزن' ىلا لبق ناكم ىف عضوتف لر ةبآلا تناك دقو ؛ اطرش نكي مل لوذألا ىف
 نا د سابع نبا ثيذح نم ىربطلا هجرخأ ام حص ولو « بیترتلا اذه ىلع ب هدبع رخآ ىف رمالا رقتسا نأ ىلا

 فعض هدانسا ىف نکل « جاجتحالا ىف ىلوأ ناکل «أرفا » هلوق لبق ةلمسبلاو ةذاعتسالاب ألي ىنلا رمأ ليربج

 بر هلل دملا ١ ےحرلا نمحرلا هللا سب لق : هل لاق ليربج ةب رمأ ام لوأ نا د ةرسيم یآ ثيدح اذكو « عاطقناو

 ناك ةحتافلا لوزن ناو ( كبر مساب رفا ) لزت ام لوأ نأ ظوفحلاو « تاقث هلاجد ناك ناو لسرم وه « نيلام

 فجرتو « ىحولا ءدب ىف كلذ نایب مدقت دقو « هدآۇف » یپمشکلا ةياود ىف ( هدداوب فجر ) هلوق . كلذ دعب

 « نیترم رنک اللا اذك ( یولمز ىوامز ) هلوق . ةيناتحتلاب « هداؤف فجر » ةياور ىف املما و ةيناقوف ةانث مدنع

 لوه نم هم ام ةدشا كلذ لاقو ؛ فیفلتلا ليمذتلاو . ةدحاو ةرم انه رذ ىبأل عقوو « یحولا هدب ىف مدقت انکو

 نم اتوص عمسف جرخ تلي هنأ د ريمع نب دیبع لسرم ىف عقوو .'فيفلتلاب ةدعرلا نوکسب ةداعلا ترجو « رمالا

 فرصأ تلمجو « رخانأ امو مدقتأ اف هيلا رظنا تفقوف « ليربج انأو « هقا لوسر تنأ دم اب : لوقي ءايسلا

 دنع هل عفو كلذ لثم نأ ريبعتلا ىف ىتأيسو « كلذك هشیاد الإ اهنم ةيحان ىف رظفأ الف ءامسلا قافآ ةيحان ىف ىبجو
 (عورلا هنع بهذ ىتح هولمرف) هلو . (رذنأف مف) هلوقب عقو لاسرالاب همالعا ناف « دمتعملا وهو « ىحولا ةرتف
 ىلام , ةد ىأ : ةد لاق ) هلوق ٠ بلقلا نم عزفلا عضوم وهف ءارلا مب ىذلا امأو « عزفلا یآ ءارلا حتفب

 ةحيدخل لاقف د ظفلب ىحولا ءدب ىف مدقت ( با اهريخأف )هلوق . « تيشخ دق » ىن مشكلا ةءاور ىف ( تيشخ دقل
 ىحولا دب ىف مدقت دقو . لوفلاو لوقلا نيب ةضرتعم ةلمج « ربا اهرخاو » هلوقو « تيشخ دقل : را اهرخآ و

 عمو « ةظقيلا ىف مث مولا ىف ریلابتلا ىأر ام لوأ هل عفو اذه : ضایع لاقو ء ةروكذملا ةيشخلا قلعتم ىف هولاق ام
 ىوونلا هبقغتو . ناطيشلا طاست نم یخ الو كشلا هيلع زوي الف كلل ا ءىجم دعب امأف « كلملا ءاقل لبق توصلا

 هلوق نأ دارأ نوكي نأ الا : لاق ( كب مساب 1 رقا) ها رفأو كلملا هطغ نأ ذعب لاق هناف « ءافشلا حرص فالخ ها

 .هلوق . لما هقاو «هجتیف تزاج كلذب اهرابخا ةلاح هنأ ال الوأ هل لصح ام ادابخ] هنم عفو « ىسبفن ىلع تیشخ د
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 نبااي رشبأ تل اقف » ريمع نب ديبع لسرم قو . ديخاا ىف ةرادبلا لصأو « لصولا ذوو عطق ةزمج ( رشبأ الک)
 . ةين تحت ةمجعم ءا (هللا كيزخم الر هلق . ,ةمآلا هذه ىن نوکت نأ وجرأل ىنإ هديب ىسفن ىذلاوف ۰ تبثاو مع

 هن زحو « مع ةذل هن جا : ید زبلا لاق ؛ امعابرو !ءثال نو و ope ازم » ريبمتلا ىف رمعم ةءاور ىف عقوو

 نع قاحإ نيا دنع عقوو « ةلذب ةرپثو ةيلب ىف عوقولا یرالاو ۰ لسم طرضلا اذه ىلع هبن دقو « شيرق ةغل

 . معن : لاق ؟ ءاج اذا كبحاسب یآربضت نأ عيطتستا مع نیا یا : تلاق ةببدخ نا » السم يک نأ نب ليعامسإ

 : لاق ؟ هارت له : تلاق مم « ىرسيلا یذغن ىلع سلجاف مت : تلاق . ليربج اذه « ةحيدخ اب : لاق « لي ربج هءاخل

 ترسحنو اهرامخ تقلأ مث , كلذك ىرجح ىف سلجاف لوحنف : تلاق مث « كلذك ىنيلا ىلا لوحتف تلاق ؛ م

 ةلسم باور فو . « ناطب#» وه امو كلل هنإ هللا وف « تبثا : تااق . ال : لاق ؟ هارت له ۽ تلاقو اهرجح ىف وهو

 هنيب هللا نيمأ وه : لاقف ليزيج رخ هل تركذف ايئارصن ناكو سادع ىلا تبهذ 4 لئالدلا د ىف قعملا دنع

 نأ ركب ابأ ترمآ اهنأ ريمع نب ديبع لسرم ىف ( ةنرو ىلا هب تقلطناف ) هلوق ٠ ةقرو ىلا تبهذ مث « نييبنلا نيبو
 «ةلاحصلا» ىف هدنم نبا نا ور ىف ؟ ( یرت اذام / هلو ٠ یرخآ ةرم وأ امج و دنع نوک نأ لمتحف  هعم هجرت

 :لاق؛ كيتأي یذلا اذه ند یرخآ دمای تاق : لاق لفون نب ةقرو نع سابع نبا نع و ريبج نب ديعس قيرط نه

 ليجنالا نم بنکی و « ىبرعلا باتکلا بتكب ناكو ) هلو ۰ « رضخأ هيمدق نطابو قلؤا هاحانج ءامسلا نم ىنين أي

 یا انه هيلع تهب و « ىحولا هدب ىف هيف لوقلا مدقت دقو « ريبعتلا فو انه عقو اذكه ( هقا ءاش ام ةيبرعلاب

 ىح نكم هنأ لصاحلاو . ناتحيح ناترابعلا : ىوونلا لاق « ىباحلا بطقلل امرت طقف سل كانه ةياورلا هذه تيسن

 وه ىذلا ليجنالا نم بشک : ىدوادلا لاق « ةيناربلابو ةيبرعلاب ءاش عضوم ىأ ليجنالا نم بتكي راص

 (یسوم ىلع لزنأ) هلو . لو, ىذلا یا ( كيخأ نبا نم عما ) هلوق ۰ ىبرعلاب وه ىذلا باتكلا اذه ةيناربعلاب

 دهشآ انأف رشبأ » ةرسيم ىبأ لسرم ىف عقوو « هللا لزنأ م ىحولا ,دب ىف مدقت دقو : لووجيلل ءانبلا ىلع انه اذك
 اذهو «دامماب رمؤتس كناو « لسرم ىف كناو « ىسوم سومان لشم ىلع كناو « محزم نبأ ةب مث ىذلا كنا

 نع لئس ال قلب ینل تلاق ةب دخ ناو ةشئاع نع ىذمرتلا جرخأو . قاما نا هجرخآ ةقرو مالا یف هاج ام حرصآ

 نم ناک ولو ؛ « ضيب بایث هیلعو مانلا ىف هتیار : لاقف ء ربظت نأ لبق تام هنکلا و . كقدص ةقرو ناك : ةقرو

 ةنج هل تيأر یناف « ةقرو اویست ال » اعوفرم ةئثئاع نع ك احم لاو رازبلا دنعو : كلذ ريغ هسابا ناكل رانلا لما

 مدقت و « ىحولا ءدب ق هربخ ضعإ مدقن و « ةباحصلا ىف یاذنک نم هتجرت ىف هيف درو ام تیعوتسا دقو « نيچ وأ

 ةباور یفدرو كلذ نأو « رصنت ناك هنأ عم ىسبع لقب لو « یسوم سومان » ةقرو لوق ىف نکا رکذ اضيأ

 هنأب هعیت نمو یووذلا ىلع راكنالا ىف خلابف كلذ ىلع هانیقل نم ضب فق لو « ىمبع » ظفاب راكب نب ريبزلا

 نأ ىسيع نود ىسوم ركذل ةيسانملا هجو ىف ىاحلا بطقلا رکذو « ىسيع نمومان ر ظفاب نيحيحصلا ريغ ىف درو

 فلک ةثأ كلذ نم ةقرو مهف لمزلا اهيأ ايو رثدملا اأ ايو أرقا نم هياع لزت ام ةقرول رکذ ام هلمل للي ىنلا
 بقمتم وهو ؛ لاق اذ.ك . ظعاوم ناكامب ] ىميع ىلع لزنأ ىذلا نال« كلذل ىمو» ركذ بسانف فیلاکسلا نم عاونأب
 ةقروب عاتجالاو « دملا ريسفت ىف هئامب مدقت اک یحولا ةرتف دعإ لرت امن] لمزملا اأ اب و رثدملا امأ اب لوز“ ناف

 ناكنإو ةيعرشلا ماکحالا ىلع اضيا لزنم هاف « اضيأ بقءتم ظعاوم هلك ليجنالا نأ معزو . ةئعبلا لوأ ىف ناك
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 م مكيلع مرح ىذلا ضم کل لحالو ) ىلاعت هلوق ليلدب ءايشأ اهنم خسن هنکل , ةاروتلا ىف ۸ اقناوم اممظعم

 . ةروكذملا ةصقلل دوعإ نأ لمة#و , ةوبينال ريمضلا : ىرزاملا لاو « ىل.ملاهلاق ةوعدلا مايأ یا (اف) هلوق

 « كموق كجرخ ذأ و ظفلب ىحولا هدب ىف مدقتو « ةناورلا هذه ىف اذک ( افرح ركذ . ايح نوكأ ىنتيل ) هلوق

 ىف عقو دقو « 6م هب دارلاو جارخالا عضوم مهبأو « كجرخم نيح » ظفاب ريبعتلا ف رمعم ةياور ىف قأيو

 یا ( كموب ) هلق . ک۰ بطاخم « تجرخ ام كنم یاوجرخا ىنأ الواو » ننلا ىف ىدع نب هللا دبع ثيدح

 . _ هدب ىف ىلا ةياورلا ىف هلوقب ىلبنحلا مةلا نبا كسع و . دابجلا تقو وا « ةوعدلا رابظإ تقو وأ « جارخإلا تقو
 نوکرشلاو لالبب رمي ناك ةقرو نأ قاح) نبال ةيوبنلا ةريسلا ىف عقوام درب « فوم نأ ةقرو بشني مل مث » ىحولا
 نال مو لعا هقاو اذه , انانح كربق تذغغال كولتق نل ؛لالب اب هللاو دحأ : لوقيف دحأ دحأ لوقي وهو ةلوبذعي

 سم لوأ ناكل ةوعدلا ءادتبا دنع امح ناك ولف ۾ ارزؤم ارصن كن رهن ال ارح كمو ینکردا نإو »د لاق ةفرو

 ناف » هلوقب دارآ امت ةقرو ناف « طقاس ضارتعا اذهو : تلق . ةزمحو ريع مايقك رم ىنلا رصنب ماقو باجتسا

 . بيذعتو « مث ىجرخع وأ » هلوق دنع هنع كلذ لاق ةنآل « هيف كوجرخم ىذلا مويلا « كرصنأ ايح كموي یتکردب
 : ( هيبنت ) . ةلواطتم ةدم ةثيددلل مث ةشيحال کم نم نیلا جارخا نيب و كلذ نيبو « ةوع دلا راشتنا دعب ناک لالب

 نيرركذا ا نيدانسالاب لوصوم وه (باهش نب د لاق, هلوق .ريبغنلا باتكى هركذ یی امالكاذه دعب رمعم داز

 ةروس ريدفت نانه نيروكذملا نيدنسلا نم لوالا دئسااب اذه راج ثیدح ىراخيلا جرخأ دقو « بابلا لوأ ىف

 وبأ قربخآو « مدقت اب ةورع یربخاف بارش نبا لاق ريدقتلاو « ءیش لع فطع وه ( ىنريغأف ) هلوق ٠ ىئدملا
 رعشإ اذه (ىثمأ انأ اب : هئيدح ىف لاق ىحولا ةرتز نع ثدح رهو 22 هللا لوسر لاق) لاو هل 5 ىف أيس مي ةي ىس

 ةصقلا نامز هكردي مل ارباج نال ىباحصلا لسم نم اضيأ اذهو « روك ملا اذه ريغ ءايشأ ةياورلا لصأ ىف ناك هنأب

 وهو مب هللا لوسد لاق) هلوق ۰ لعا هللاو اهرضح رخآ ىنا نم وأ للك ىنلا نم اممم نوكي نأ لمتحيف

 يع ةياود ىف عقود ؛ هيف مب ىنلا ركذب حرمصم ريغ ىح ولا ءدب ىف ليقع ةياود ىف حفر ( ىحولا ةرتف نع ثدحي
 ىراوج تيضق الف « هار ترراج د لاق لب ىنلا نع راج نرع مدل رسا ىف ةبلس نآ نع ريثك ىنأ نبا

 ( یرصب تسفرف هایملا ند ات وض تم ) هلق و ارهش ءارح ترواج د هتیاور ىف لم دازو «تبدونف تطبه

 نم یاسیو « بدالا ف فنصملا هل مجرت دقو « امابق نم ثداح درجو دنع ء اسلا لا رصبلا عفر ذاوج هنم ذخؤي

 سلا نا یورو < قلا كثيدح نم ةالصلا ىف مدقت ک هنع یہا توبا ةالصا ىف ءاهسلا ىلا رصبلا عفر كلذ

 نب يڪ ةياور ىف عقوو . تضقنا اذا بكاوكلا انرامبأ عبقن ال نأ انرمأ : لاق دومسم نبا نع فيعض دانساپ

 لف یناخ ترظنو اًميش رأ لف ىامأ ترظنو اًميش رآ لف ىلاهث نع ترظنو اید رآ لف ینیع نع ترظنف » ريثكىبأ

 کو یاد تسف رف تبدوت مث.ادحا رآ لف ترظنف تيدون مث» ایش هلوق دعب لسم ةياور قو «یسأر یسفرف « ایش رآ

 اذان ىأ « ادتبلا فنح ریدقت ىلع وهو « عفرلاب هل اذک ( یسرک ىلع سلاج ءارحب یئ ءاج ىذلا كلما اذن ) هلوق
 « لاحلا ىلع وهو بعدا اب ءاسلاج د ملم دنع عقوو < سلاج وهو ءارح یءاج ىذلا كلما وه توصلا بحاص

 (۹)هنم ی ءزفف ) هڵوق . ء ضدالاو ءامسلا نيب شرع یل سلاج وه اذاف ١ ريثك ىبأ نب یی ةباور ىف عقود

 )١( هنم تقر » نا ىف ىلا «

 ْ ىرابلا مخ 9 ۸ ج٩ - م
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 ریسفتلا باتک ےہ

 یحولا ءدب ىف ليقع ةياور فو « « تم د لسم دنع بهو نبا ةيأور قو « سل وب نع كرابلا نبا ةياور ىف اذک

 هيف رمعم ةباور ىفو «اقرف هنم تن ه دازو مل اذكو « تج » وثدملا ریسف ىف هتياور قو ؛ « تمغرف »

 حصو الو : لاق « تغرسأب هرسفو : لاق ةلمهملاب ىسب قلل عقو هنأ ضايع ركذو « جلا ضب ةظفللا هذهو « تت د
 ةكئالملا ركذ ىف ثيللا نع فسوب نب هللا دبع ةباور ىف تبث : تاق . عزفلا نم تطقس یا « تيوه یتح » هلوق عم

 تناك نإ اهانعمو « ةيئاقوف ةانثم م“ ةنكاس ةين اتح ةانثم اهدمب ةثاثملا رسكو ةا مل امنکل و قالا ءدب نم

 ليقع ةياور ىف ناةئاثم ملا دعب و : ىووغاا لاق ٠ بارتلا هيلع ىح نك ترص یح ىبجو ىلع تطقس ةظوفح

 وهف لجرلا تثج : ةغللا لهأ لاق « ینعلا ثيح نم حجرأ یهو ةثلثم مث ةروسكم ةزمج سنوب ةياور فو « رمعمو

 ىف (قولمز ىقولمز تاقف) هلوق . دوعذم ىأ ثوثجمو ثرثج رهف ثذجو تشج یاسکلا نغو « عزف اذا ثوثج
 ناکرتشی ریئدتلاو لیمزتلاو ؛ ىنءملاب اهاور ةنأكو  ادراب ءام ىلع اوبصو یورثد تلقف , يثک ی أ نب يحم ةياور
 « ءام ىلع اوبصو یورثدف « ىلورثد تلقف و لسم ةءاور ىف عقوو . ةّئيحلا ىف ةرياغم امونیپ تاک ناو لصالا ف

 ةمكحلا نأكو « طبض نمب رابتعالاو« بصلاب رمآلا رکذ ةاورلا ضءب لفغأو . اولثتماف هرمآ هنأب امهنيب عمجو

 « ىلا اقم ةدعرلا نأ ةداعلا نأ وأ « جاعزتالا نم نطابلا ىف عقو امل نوکسلا لوصح بلط رثدنلا دعب بصلا ف
 لوزن ىف نيثيدحلا داحتا نم فرعي (رثدملا اأ اب تلت) هلوق ٠ ددابلا ءاملاب امت امم ىوبنلا بطلا نم فرع دقو

 ذئليح لمرملا انأاي لوز” كلذ نم ذخؤيالو « ینورثد ینولمزب دارملا نأ ینوامزو یتورثد هلوق بقع رثداا اهآ اي

 لوأو, ثعبام لوأ كلذو راذنالاب رمآلا رثدملا ام اب لوأ نآل ء قافتالاب رثدملا امأاي لوزن نع رخت اهلوزت نال
 دملا ريسفت ىف مدقن دقو « كلذ لبق نآرقلا نمريثك لوز“ مدقت یضتقیف نآرقلا لینرتو ليلا مايقب رمآلا لمزملا

 ىلا ةلاحلاب ةسناؤألا لول ةيألا ىف « ةلاسرلاب قلعتي ام لصحم امیفو ( رجماف زجرلاو ) هلوق ىلا اغوآ نم لزن هنأ
 ام مايقلاب دارملاو « ایخفت لوعفلا فذحو امئاق راذنالاب رمالا ةيناثلا قو « هردق میظعب امالعإ رثدتلا نماپیلع وه

 هناف انه هيلع راصتقالا ىف ةركسحلاف راذنإلا امأو « ميمصت ماقم مت یآ هزاجم وأ . كعجضم نم مق ىأ هتةيقح

 كانلسرا انا ) تلزن عاطأ نم عاطأ الف ؛ ققحم راذنالا قلمتف « مالسالا لوأ ناك كلذ نال ارشبم ثب اضيأ
 رمالا لح ا ةالصلا ريبك-: ىلع لما لمتحم و . اهظمتو ادیجع برلا ريبكت ةثااثلا فو ( اريذنو ارشبمو ادهاش

 . ديحوتلا ینانی ام نارجمف ةسماخلا امأو « ةعبارلا ةالا فو هيف ثحبلا مدقت اک بايثلاو ندبلا ةراوط ىلع ريبطتلاب
 ظفللاب ةريدكلا ىناعملا نم ةيلع انلمتشا ابف لوزنلا امه ديما نيتروسلا نيب ةبسانلا تاصحو « باذعلا ىلا لوي امو

 ةيلها+لا لهأ ناك ىلا ناثوآلا یهو : ةلم وبأ لاق ) هلوق ۰ لع هللاو ءادتبا امهتم لک نم لزن ام ةدع فو زجولا

 تیقب و « ىحولا ءدب ىف رباجو ةدئاع ثيدح حرش نم ديث.كلا مدقتو « رثدملا ريسفت ىف كلذ حرش مدقت (نودبعي

 مث ) هلوق . ةدئافلا نم طسقي الوطم هيف فنصملا امپقاس عضوم لك ذخأيل ريبعتلا باتكىلا امترخأ دئاوف امهنم

 ۱ هلوز رمتسا ىأ ( یحولا عباتت

 ( قلع نم ناسنالا قاخ ) هلو اپ - ۲
 9 م 7 ۳ 1

 ابنع هللا ىضر ةشئاع نأ ةورع نع باهش نبا نع ليقغ نع ثيلا انثدح ریکب نبا نشر - ۰0
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 ۰ 2 ۱ و اش ۶ 7
 « یافت ىذا كبر ماب أ رفا ل : لاقق كلا ما . :حلاسلا ابو اگر هللا لوسر هب ىدب ام ةلوأ » تلاق

 € )مک ا كرو ًارفا « قاع ن» ناسنإلا یخ

 باش نبأ نع ليقع ةياورب هلبق یذلا ثيدحلا نم افرط هيف ركذ ( قاع نم ناسنالا قاخ هلوق باب ) هلو

 یهیمدکلا ةياور ىفو تامل اب ژرلا یحولا نو 9 هللا لور هب "یدب ام لوأ » لاق اد ج رهتخاو

 « مرک لا كبرو أرقا « قاع نم ناسنالا قلخ « قلخ ىذلا كبر مس أرقا : لاةف كلا هءاجخ م لاق « ةقداصلا د

 اذه ااو 0 فرصت اذه هل ناك الو اذن کم 4, ىراخغبلا دوس ريكي نب یک نظآ الو فاحچالا ةياغ قااذهو

 ةيااغلا هذه ىلا ثيدحلا نم راصتخالا زيب ناک هنآ ىلع لاد وهو , ىراخبلا عينص
FT ۳1  

 ( مركألا كب رو ارقا ) هلوت صاب - ۳
 یفادح شیلا لاقو . ع ئرهزلا نع رمعم انربخآ قازرلا درع ان دح دم نب هللا دبع شم - ٩

 هعاج « ةقداصلا اب وزا بي هللا لوسر هب یدبام لوأ» اہنع لا ىضر ةشناع نع ةورع ىنربخأ "دم لاق ليقع 1 م ۰ ع 2 و ا“

 < ناب لع ىذلا مرکالا ةكب رو أرقا « قاع نم ناسنإلا لح « قلع ىذلا كبر مس ًارقا) لاقن كلا
 ىرهزلا نع رمعم انريخأ قازرلا ديع انئدد دمح نب هللا ديع انئدح 2 مرک الا كبرو أرقا ) هلوق باب ( هلوق

 امآو « ريبعتلا لوأ ىف ابمایب فأتسف رمعم ةياور امأ ) ةورع ینربخآ دم لاق لاق لبقء یثدج ثيألا لاقو . حج

 يحم نع ةثالثلا عضاولا ىف هجرخأ , ریبعنلا ىف مث « هلبق یذلا ىف مث « یحولا هدب ىف فنصملا ابلصوف ثيللا ةيا ور
 ۱ هل زق نكسا هما هليق هقاسو 0 ادج هرصةخاف هلق ىذلا ىنامأو ل هدرفأف ىحولا هدب ف امان ۰ ثلا نع ريكب نبا

 نكلو 6 اضيأ رسمم لفل ىلع هقاسو رمەم ةياور ةن رف ریمل اماو 6 س و طظفر) ىلع هقاسو سلوي ةياورب

 « بابش نبا نع ليقع نع » ىحولا هدب ىف ام لو « دم لاق لاق ليقع ىنثدح د ةروكذملا عضاوملا نم ءىش ىف عقب
 هدب ىف هركذو « اذه دعب ىذلا باملا ىف ثيللا نع فسو نإ هلأ دبع ع هرکذاذکو ¢ عضارلا ةيقب ف اذكو

 قع قثذح» ثيللا نع اص نب هللا دبع اص وأ هاورو «بابش نبا نع ليقع ىثدح» ظفلب ثبالا نع هنع قالا

 ,أصو نم كانه تنبب و « یحولا ءدب ىف حلاص ىبأ ةعبام» فئصملا ركذ دقو « هما هقاسف « باهش نب دم لاق لاق

 نرخ هلو

 قلب مع ىذلا ١ بساپ

 تلاق ةَورع تمم لاق باهش نا نع ليقع نه شبا اد نس و نب ها دبع اش - ۷

 ثيدحلا رک ذف « یفواهز ىنولكمز : لاقف جدخ ىلإ یبلا عجرف د اهنع هللا ىضر ةشئاع

 نع ىحولا ءدب ثيدح نم افرط دروأو ,هريغل ةمجرتلا تطقسو « رذ فال اذک ( قلاب لع ىذلا باب ) هلوق

 هيلع ارصتقم راج ثيدح قلا ءدب نم ةكئالملا رک ذ ىف ثيدحلا نم ركذ دقو 6 هيف اذک ۽ یی دا



V€سما پاتک - ۵  

 ٠ ةئطاخ ةبذاك .ةيصان « ةيعانلاب نمد هني مل نن الك ل بیضاپ - ع (

 سابع نبا لاق ةمركع نع ىررجلا میرک لا فرع نع رهن ع ین زرلا دبع انثدح ی شرم - ۸

 ةناذسال هل ول: لاقت قلب یبلا بن ٠ هقنع ىلع "نأطألا .ةرمكتلا "دنع لصب ادم تيأر نیا لہج وبأ لاف

 ميركللا دبع نع نا دیبع ی دلاخ نب ورم همبات . « ةكئاللل

 « ةيصان و نمو « باب و رذ ىلأ ريغل طقس ( ةثطاخ ةبذاك ةيصان « ةيصانلاب نعفسنل هتثي مل نثأ الك باب ) هلوق

 وهو قراذل) بأ نب ميركدلا ديع هتقبط قو « ةقث وهو كلام نبا وه ( ىدزجلا مجركللا دبع نع) هلو . هرخآ ىلا
 لبق هدلوم نال « كلذ لوج ىبأ لوق نءز كردي مل هلال « سابع نبا هلسرأ ام اذه ( لبج وبأ لاق ) هلوق . فيعض

 سع هيبأ نع سابع نب هللا دبع ن :ىلع نع فیعض دانساب هردم نبا جرخآ دقو « نيام ثالث وحب ةرجما

 رکذف دچار اد تاو نإ“ ىلع هلل نإ : لاقف لبج وبا ليفأف دجسملا ىف اموت تناك و لاو باطما ديع نب سابعا

 ىف مهسو.ر ةينابزلا نم اكلم رشع انا لزن » ىرذالبلا دنع عقو ( كاللا هتذخال هلءف ول ) هو . ثيدحلا

 سايع نبا لاق ر ىررجلا مرکلا دبع نع رمعم قب رط نم هرخآ ىف لب امالا دازو < ضرألا ىف مهاجر و ءامسلا

 جرخأو «« الام الو الهأ نودج ال ارعجرل يقلب هللا لوسد نولهاري نيذلا جرخ ولو ءاوتامل توملا دوها ىنمت ول

 ىأ ۔ وهو الإ هنم مأجفي ملف د هرخآ ىف دازو ساغ نبا كيد وخت ةريره ىبأ نع مزاح یا قبرط نم ىامنلا

 لاةن . ةحنجا و الوهو ران نم اقدنل ءو ىنيب نا : لاقف « هل ليقف « هديب قيد هيبقع ىلع صکش - لرج وآ

 نب ةبقما كلذ لثم عنقي لو , لج ىنأ قح ىف الا ددش امن لو ء ارضع اوضع ةكئالملا هتفطتخال اند ول : مو ینلا

 قلظم ىف اکرتشا ناو امهنال ةرارطلا ىف هحرش مدقن اک لصی وهو مب هربظ ىلع روزا ىلس حرط ثيح طعم نآ

 نم كلذ فو « فیرشلا قنعلا ءطو ةداراب و هتعاط لهأ یوعدبو ددلاب لبج وا داز نکل هتالص ةلاح ةيذالا

 هئاعدب ةيقع بقوع دقو « امتساجت قحاب  روزطا ىلس نالو , كلذ لءف ول ةيوقعلا ليجعت ىضتتقا ام ةغل الا

 ىرمع امآ ( ميركدلا دع نع هللا ديبع نع دلاغ نب ورعع هاا ) هلوق . دب موب اولتقف هلمف ىف هکراش نم ىلدو هيلع

 وه ميركلا دیعو « قرلا ورم نبا وبف هللا دييع امأو « ررمشم ةة لارج لا وهو یرادنبلا خویش نم رهف دلا نبا

 ۽ اذ دلاغ نب ورع نع هل ,دنسملا بخ ٤و ف ىوغبلا ز زملا دبع نب ىلع املصو ةمب ایا هذهو ؛ روکذاا ىرزجلا

 لمفول هلوق دعب هظفاو روكذملا ددسل اب ورهع نب هللا دمع نع ىدع نب ايركذ قيرط نم هيودرم نبا هجرخأ دقو

 اوتامل هلوق دعب دازو : ىليءامسالا دنع نم اهتركذ ىتلا ةدايزلا رخآ ىلا دوهاا نأ ولو ان ايعد كاللا هتذخ

 « راثلا نم مدعاةم اوأرو د

 مارنا انا ةروس )٩۷(
 حرخ هانلزنأ ان ؛ لآ رقا نع ةيانك ءاملا هان . هنم ملطی یذلا مضوملا عاطلاو « عولطلا وه مكطلل لاقي

 دكرأو تبثأ نوكرول عيجلا ظفلب هلعجتف دحاولا لمف دكؤت بردلاو « 'ىلاعت هللا وه لزْلاو « عيملا جرم



 Ve بوم 4۹£ ثيدحلا

 علطملاو « عولطلا وه علطملا لاقي ) هو . « ردقلا ةروس , رذ ىنأ ريغ ةياور ف 14 ءانلزتأ انا 3 ةدو- هلو

 علطلا نال ىلوأ لوالاو « باثو نب يع أرق اهرسكبو « ماللا حتفب علطملا : ءارفلا لاق ( هذم علطي یذلا عضولا
 «بفلخو شعالاو یاسکلا اضيأ رسكلاب أرقو . ىهتنا لوالا انه دارلاو عضولا سکلاب و عولطا وه حتفلاپ

 ريمضلا یا (نآرقلا نه ةياذك ءاما هانلزنآ ) هلوق . نيرجولاب ىأ املطمو اماظم سمقلا تماط : ىرهوجلا لاقو

 ٠ برملاو . ىلاعت هللا وه لزنملاو « عيمجا جرغع جرخ هانلذن) انإ ) هلوق. ركذ هل مدت مل ناو نآرقلا ىلإ عجاد
 ةياور ىف عقوو « ةديبع ىبأ لوق وه (دكوأو تبثآ نوکیا عيمجا ظفلب هلمجتف دحاولا لجرلا لعق دکوت

 نوڪ 1 هلوقو . ةرم ريغ مدقت 1 ةديبع ىنأ ما وهو « زمعم لاق : لاق هل هش 6 جرختساا « ىف میم ىبأ

 وه اذهو . یبتنا , هنع لاقيو هسفن نع مظعملا هلوقي . مظعتلل هذاب نولرقي ةاحنلا : نيتلا نیا لاق دكوأو تبثأ

 ةلمل ماق نهد ثيدح امف لحد» و « اعوفم اثيدح ردةلا ةروس ف ركذي مل : ( هيبنت) : مظمتلا عمج اذه نأ روما

 ۱ مايضلا رخاوآ ىف مدقت دقو « ردةلا

E1  
 ميحراا نحرلا هللا مسب . 6 نك م ) ةروس ( ) ٩۸

 ۶ كَ ۶

 كل ىلإ نا فاضأ ةميقلا نرد « ةماقلا : ةميق « نيلئاز : نيكقتم

 « ةميقأأ ةروس اضيأ اهل لاقيو « رذ ی ريغل ةلمسبلا ثطةس ( يحرلا نحرلا هللا مس. نكي  ةروس) هلوق
 ىلا نيدلا فاضأ ةميقلا نيد ةماقلا ةميق ) هلوق . ةديبع بأ لوق وه ( نيائاز نيكسفنم ) هلوق ٠ ةنيبلا ةدوسو
 نيبملا باسحلا ةميقلا : لاق نادح نب لئاةم قيرط نم متاح یا نا جرخأو . هظفاب ةديبع ىبأ لرق وه ( بن وال

 سنا نع ةداتق تەم لاقایمش انت دحر دغ امدح راشب نب دع اشو - 44ه. بساپ -۱
 لاق هک مءذلا کیر كياع أ ةأذأ ف را ا ناله * دا لق ا ع يللا و
 : اق ( اورف نيدلا ن ۱ ۸۲ كيلع ارا نا یس ا هللا نإ : ی ال ىف لف » هنع هللا ىضر كلام نا

 « ىف « مه : ل#؟ یناسو

 aie ها یر ا نع هوا نع مامه ان لح ناس نب ا اشم — 1 # ساپ ا

 اس هللا : لاق ؟ كل ىنامس نا : یہ ا لاق . نآرقلا كاع ارقا نأ ینا لا نإ : ی الت یبلا لاق » لاق

 8 €( بانكا لهأ نم اورفك نيذلا نكي مل ) هيلع أرق هنأ ”تئدنأف : دات لاق . کیی نآ ل « ىل

 ةيمسآ نأ مامه ةءاور ىف نيبو « ةبعش ةياور ىف اذک( اور كن يذلا نكي مل كيلع أرقأ نأ قرمأ هللا نا) هل

 اورفگ نیذلا نکي مل هيلع أرق هنأ تأبفاف : ةدانق لاق , ثيدحلا رخآ ىف لاق هناف سن نع ةداتق هلمح مل ةروسلا
 ابجرخأ ىتلا ةثالثلا قرطلا هذه فام اذه , ةيورع یا ن ديعس ةيارد نم كلذ نايب طقسو « باتکلا لهأ نم

 نأ » هظفل و الوطم هسفن بەك ن نآ نع شيبج ن دز قيرط نم یذمرتلاو دحآو اما هجرخأ دقو . ىراذبيلا

 ديقملا ىلع قلطملا لمح نيدياورلا نيب عمجاو . اورفك نيذلا نكي مل هيلع أرةن لاق « نآرقلا كيلع ارقأ نأ ىمأ هللا

 نآ صیصخت قو ۰ ln) اړ راز ابیف نال ركذل ا اهصيصخم ف کلا 0 لءقن 1 اهریغ نود نكي مل هت ءارَول



 ريسفتلا باتك ۔ 50 ۷۳۹

 دقو , هل عبتلا قيرطب هريغ ناك هنلزنم میظع عم يلب ىنلا ةيله أرق اذاف « ةباحصلا أرقأ هنأ ىف هبهبونتلا بمک نا
 كلذ ىف مالک دی زم بقانملا ىف مدقت

 بأ نب ديعس از لح حور انثدح ىدانملارفشج وأدواد یا نب بجا اش — ٤۹٩۱ * اپ = ۳

 . نآرفلا كئ رفا نأ ىن أ هلا "نإ : بمک نب یال لاق وَ ها ین ناد كلام نب سنأ نع ةدانق نع ةبورَع

 < هانیع تف رذف « معن : لاق ؟ نيملاعلا "بر دنع ترک ذ دقو : لاق« معن : لاق ؟ كل یاس هللا : لاق

 دنع عقو ىذلاو ؛ ىراخيلا نع یر رفلا دنع عفو اذک ( یدانلا رفعج وبأ دو'د نا نب دحأ یئدح ) هلوق

 مو نم بصي مل اذه ىلعف . یریرفلا لبق نم هتيمست نآنکف ۰ بسح « یدانلا رفمج وبأ ىتثدح » نسنلا

 یاکسااللا ٠ رع بيطخلا كلذ رکذ دقو ‹«دحاو یش داو ادم نأ یر ناک «] لاق نم اذکو « هيف ىراخبلا

 روپشلا و لطاپ وهو : لاق ؛ دمحأ هما خأ رفعج ال ناك لسيقو : لاق . ىراخبلا ىلع هبتشاو : لاق « الاتحا
 ئوس ىراخبلا ف رف ەج یال سیل و ¢ هيبأ ةينك دواد واو دوز نب هلأ دریع نا وهو دمع اذه رفدج یا مسا نأ

 هنع عم دقو ۰ اربشأو سو هيس ةئام شاعو ربع هنک-ا و ,اماع رشع ةمرم ىراضخإلا دعب شاع دقو « ثيدحلا اذه

 اذه یدانلا نبأ نع هتیاور ف ىراخيلا كراشف كامسلا نب و رع وبا ودر یراخبلا كردي 1 نم هئسعب ثب دحلا اذه

 تا ( هلق ۰ قحاللاو قباسلا عون نم عقوام فيطل نم وهو« 4م نواب و نام ةافولآ ف اممیب و ثب دحلا

 ىلاعت هل وق قفحتا هيف ةكحلا : لیقو « ناتیا وزلا فلاخت:ال یتح آرةن فيك كيلع ىتءارقب كملعأ ىأ ( كئرقآ
 تطفاست یا ةمچمم لاذلا ابليقو ءارلا حتفب ( تفردف ) هلوق € ةربط» افحص ول هللا یم لوسر ) امف

 بەك نب یا بقانم ىف ثيدحلا حرش مدقت دقو < عومدلاب

 ميحرلا نجرا هلا مسب . € لار ضرالا تازاز اذإ ) ةروس ) ٩٩(

 ( ر اريخ ةرذ لاقتم لمعي نف ) لوق باپ - ۱
 ہک ۱ ٤ أ ۽

 دحاو اپلا ىحّوو اهل یحور ءاهيلإ ىحوأو اف ىحوأ : لاقي

 . هلو ۳ ۳ 2 . هتلاح ۳ ف 8

 ج رل ىف كلذ ابایط ىف تباصأ اف « ةضور وأ جرم ىف اهل كاطأف « هللا لیبس ىف اهطبر لجرف « رج 4 ىذلا
 . 4 تانسح اهئاورأو اه راثآ تناك« نیفّرش وأ ارش تاتساف اهليط تمطق انآ ولو . تانسح هل ناك ةضورلاو

 0 EE ۳ هم ی هات
 ۰ رجا لجراا كلذل یپف « 4 تانسح كلذ ناڪ هب يس نا درب لو - هنم تب رشف !r تتم اهمأ ولو

 هائرو ار اطبر لجرو ۰ راس هل ىبف اهروهظ الو اهباقرإ ف 1 ا و نو نت ابطب ر لجرو

 ةعماجلا ةذافلا ةيآلا هذه الا امف لع ل زنأ ام : لاق « رجلا نم هلم ثا لوسر لثسف ٠ رتزو كلذ ىلع یهف ءاونو



 ۷۷ ۱ ۱ 4٩٩۳ ثيدحلا

 1 ) هرب ري رد لاقثم لا نمو 6 هر ۳ درک لاقثم "لمعي نف)

 ( ارش درد لاق لمعي نمو ) اپ ۷

 حلاص ىنأ نع سا نب ديز نع "كلام ینربخآ لاق بهو نا یئدح لاق ناولس نم یی اش - ۳"

 ال هذ_ه الا ون اف يلع ل : لان را نع كو بلا لث ) aie ا یر ةر ره ىبأ نع نایسلا

 هر ارش ةرذ لاف لمعي نمو .ه ر اريخ ةرذ لاقثم لمعي نفل ة"فافلا ةمماجلا

 «هلوق باب د طقس (لا ةرذ لاقثم لمعي نف هلوق باب ): )ا نحرل هللا م سل . تل زاژ اذا ةروس ) هلوق

 هلوق ىف ةديپع وبأ لاق ( دحاو املا یحد و اهل یحوو بلا ىف 5 اه ىحوأ لاقب اه یحوارهوق . رذ ىبأ ریما

 هيلا یحوااد لجأ نم ىن« ماللا ليقو . ترقتساف رارقلا ال ىحوأ : جاجملا لاق : ( اهل ىحوأ كبرنأب ١
 ةمركع قیرط نم متاح ىبأ نبا 'جرخأ دقو ٠ برصأ لوآلاو ¢ ضرألا لجأ نم ةكئالملا ىلا ىحوأ ىأ فوذج

 لئسف د هرخآ ینو « ةئالثل ليخلا د ةريره ىفأ ثيدح هيف ركذ مث« اهلا ىحرأ ۱۸ ىحوأ 0 لاق سابع نأ نع

 ل ل ةصقلا لغ ارصتقم روکذلا هدنسل كلام ا نم هقاس م ل ثيدحلا « رجلا نع ملي هللا لوسر

 دابجلا باتک ق قوتسم ث ثيدحلا حرش مدقت دقو

 ةعراقاو « تاپ املا و ةروس (۱۰۰)

 هريخلا بح لجأ نم :ریتا ل ٠ اراهغ هب نتف ر : ام هب نر رونکلا دونكلا : دهاحم لاقو

 زی : لمص « ديدش لوخبلا لاقيو « ليختبل : ديدشلا
 ليقع « ليخلا تايداعلاب دارملاو ( بسح « تايداعلاو » هريغأو « رذ یال اذک ( ةعراقلاو تايداغلاو ) هلو

 نبا نع هيودرم نبا جرخأو . اذم دهاجم نع ىبايرغلا هلصو ( روفكلا دونكلا : دهاج لاقو ) هلو : لبالا

 نم ىتاريطلا یورو « ىصاعلا ةدنل ناسلب و لیخیلا ةءانك ن سلب و روفکلا شی ررق ناسلب هن لاتو ٤ ةلثم سايع

 ' اعقن هب نرتأف لاقي ) لوق ٠ « هدبع برضي و « هدفر عنمي و « هدحو لک اي ىذلا دونکلا » هعفر ةمامأ ىبأ ثيدح

 هب »ىف ریمضلاو . ارايغ هب نرثأ احامص تراغأ یلا ليخلا نأ. ينعملاو « ةدميع ىبأ لوق وه ( ارابغ 2 ( نفر

 ليقود. ةراثإلا هيلع تلد نکل ركذ هل رحب نإو وهو , ناکا ليقو . حبصأ تقو ةب نرثا یا ‹ حبصلل

 هي هللا لوسر ثعب و لاق سابع نا ثردح نم م احلاو رازبلا عو. تایداملا هيلع تلد ىذلا ودملل ريمضلا

 تحدق (احدق تاير ولاف ) اهلجرأب تحبض ( احبض تايداملاو ) تاذئف , اهربخ هيتأي ال ارش تاباف اليخ
 هب نطنوف )ل بارلا ( امق هب نرثاف إل ةراغب م وةلا كحبص ( احبص تاریفلاف ) اهرفاوحم تروأف :راجحلا

 نبا نع هنم نسحأ دانساب هی ودم نبا ىورر ال فل اخم وهو « فوض هدانسا قو« امیج موقلا تحبص ( اعمج

 : یل لاقف ىئاعدف « تلق اب هريخأف هلأسف ىلع ىلا بهذف لاق ٠ لیلا : تلقف تايداعلا نع لجر ىنل أس » لاق سابع
 : لات برضم نب راغ قیرط نم روصتم نإ دیفس دنعو . ثيدحلا < . ةفلد زم ىلا ةةرم نم لبالا تايداعلا أم



 ريسفتلا باك - ۵ ۷۸

 جا ف لبالا د ظفلب هو امهنع ةمرکع قبرط نمو . لیلا ىه لوقي سابع نباو « لب الا ىه لوقي ىلع ناک
 : سابع یبا نع حیح دانساب و . لبالا یه : لاق دوعسم نب هللا ديع نع نسج ذانسا و « دارا ىف ليخلاو

 اضيأ ةديبع ىبأ لوق وه ( ديدشل « ريخلا بح لجأ نم : ريخلا بحلإ) هل . سرف وأ بلک الا طق ةباد تحبضام

 ريخاا بحل قيطم یرقل هنا ىنءملاو ,فیدمتلل اإ ليقو « ليخبا لاملا بح لجال هن ال ىأ « لجأ نم ىمع ماللا مش

 متاع ىنأ نبا جرخأو . عمج ليقو , زيم ىأ (رودصلا نام لصح هلوق ىف ةديبع وبأ لاق ( زيم لس ) هلوق

 جرخأ ىأ ( لصح ١ هلوق ىف اص ىنأ نع دلاخ ی نب ليعامسا قيرط نم

 ةعراقلا رس (۰ ۰۱)

 ضعب ىف مصعب لو سانلا تلذک « اضعب ”هضعب بکرب دارجلا ماغوک : ثوثبما_شارقلاك

 « فوصلاک » هللا اع ارت ناما ناولأك : نؤئلاك

 ءاغوذك ثوثبملا شارفلاك ) هل . ابلبق ىلا عم اهركذب تک او « رذ ىبأ ريغل اذك ( ةعراقلا ةدوس ) هلق
 ديرب :شارفلاك هلوق ىف لاق ؛ ءارفلا مالك وه ( ضءب ق مبذغب لوي سانلا كلذک . اضعإ هضمب بکر ةارجلا

 لع شارفلا لمحو « قرفآلا ثوثبملاو ؛ ضوعب الو بابذ ال ريط شارفلا : ةدببع وبأ لاقو . لا دارا ءاغوغك

 © |: ريرج لوقكاريثكشارفلاب هبشت برعلاو « ىلوأ هتقرقح
 لطماا را نيشغ شارفلا لثم هموق و تلعام قدزرفلا نإ

 . راشتنالاو شیلملاک. ةغيلب ةريثك تابسانم شارفلاب ثعبلا موي قمانلا هيبت ىفو « تفاماو صرح اب مهفصو
 راطتلاو اضب مهطعب بوكرو عارشالاو یعادلا ىلإ دصقلاو عوجد ريغب ءىجلاو ةلذلاو فعشلار ةرثكلاو

 ةفاتتع امئاولأ نال نبءلاك : لاق ءارفلا لوق وهو « رذ ىبال اذه طقس ( نبعلا ناولأ ك نوعلاك ) لوق . دانلا ىلإ

 هللا ديه أرقو ) هلوق . فودلاك نرملاك : لاق ةمركع قيرط نم متاح فآ نبا جرخأو . فوصا رهو نبءلاك

 - دومسم نبأ ىنعي - هللا درع ةءارق ىف : لاق « ءارفلا مالك ةيقب وهو . رذ یال اذه طقس ( فومااک

 « شوفلا فوصلاك د

 موحرأا نجراا لا مس ) (a ةروس ( ۱۰۲)

 دالژالاو لاومألا نم ( راک لا زا : سابع نبا لاقو

 نآ نبا جرخاو ٠ رئاک۔ لا روس اهل لاقب و 1 رذ یال اذک ( مب>رلا نمحرلا هللا م 5 ٠ ماهأ ةدرس) هلوق

 سابع نبا لاو ) هلوق . ةربقملا انومسي ی فا لوسد بار ناك : لاق لاله آن ديعس ب رط نم متاح
 سابع نا نع ءا عم نا یر ید هاب( العر

 اف لخدیام پمک ني ىنأ ثيدح نم قاقرلا ىف یاہو « اعوفم اءيدح ةروسلا هذه فر کذب ل ( هيبنن )

 يرشملاَو) :روس (۱۰۳)
 هب مسقأ ءرعدلا ( رمملا ) : یخ لاقو



 ۱۷۳۹ ليفلاو ‹ةزىهاو ¢ رصعلا: روه

 : رعاشلا لاق « ةليللاو مويلا رصعلا ( رصهلاو ةدوس ) هلوق

 اهميت ام کردب نأ اهلطاذا  ةليلو اموي نارصعلا ثبلي ناو

 یحم لاقو ) هلوق . راهنلا تاعاس نم ةعاس : ةداتق لاقو . یثملا رصعلا : نسحلا لاق رمعم نع قازرلا دبع لاق

 لاقو) هلوق ٠ 8 لا اعم ىف همالك اذبف « ءارفلا دايز نب ىحي وهو « رذ یال ىحي طقس ( هب مسنأ رهدلا رصعلا

 ةدنساا ريس املا نم “ىش ىف هدآ لو هدحو دنا انه اذه تين  (نمآ نم الإ : لاقف یتتسا مث کس را دهاج

 نمآ نمالإ : لاق ء رسخ ىل ناسأالا نإ : دماج نع اذکح» الإ

 رع نبا ثيدح ابیف نب رسفملا ضعإ a « احيمص اعوفرم اثيدح ةروسلا هذه ريسفت ىف رأ مل ( هيبنت )

 احورشم ةالصلا ةفص ىف مدقت دقو « رصعلا ةالص هتاف نم »

 ميحرلا نمحرلا هل مسي ۰ ( نم لکل لو ) ةروس (۱۰6)

 لل و رقس لثم « ران ما( ةا

 ؛ةزمهلا ةروس اضيأ اه لاقيو ء رذ دال اذك ( ميحرلا نمحرلا هلل مسإ - ةزمه لكل لبو ةدرس ) هلوق

 : لاق ةزبلا نع لس هنأ سابع نبا ثيدح نم روصنم نب ديه. جرخأو . زللا اذكو « زمهلا ريثكلا دارملاو

 هلوق ىف لاق « ءارغآ لوق وه ( ىظا و رقس لثم « راثلا مسأ ةمطحلا ) هلوق ۰ ناوخإلا نيب قرفملا , ةميقلاب ءاشملا

 وبأ لاتو . ىظاو رقسو مج هلرقک « رانلا ءاعا مسا < ةمطحلا ىف ) « هلامو لجرلا ىأ ( نذبنيل ١

 ۱ مطحلا ریثکسا یا ؛ ةمطح لوک لا لجرلل لاقي : ةديبع

 6( رت لأ ) ةروس ( ۱۰۵ )

 ةيتجم ةعبإ انعم € ليبابأ رل دهاحم لاقو . عت HC ملأ ) دهاجم لاق

 لک و كنس یه © لیس نم ر سابع نبا لاقو

 هرذ ىبأ ربا اذنك ) لع ملأ ر - ما ) هلوق ل هلا ةروم اضيأ ابل لاو 3 مول اذک ( رت : ما و ةروس ) هلوق

 نع ربع ۸ : ءارفلا لاقو . دهام ريسفت نم سيل هناف لوآلا باوصاا و, لمت E دھار لاق . رت 21 لمتسلا و

 ةعب اتم : لیب ابأ) هلق . ةنسلا كلت ىف دلو هنآل ليفلا بامصأ ةمق كردي مل عتب هنآل كلذ لاق الو « ليفلاو ةشبحلا

 اه.>او.: ليقو . |4 دحاو ال : ءارفلا لاقو : ةعباتتم ىش : لاق ليبابأ هلوف رو زده نه ناب هلصو ( ةعمتجم

 كنس یه ليج نم : سابع نبا لاقو ) هلوق ٠ ليجا#يو لوجهك ل وبأ ليقو « ديدشتلاب ليقو « فيفختلاب ةلابأ

 ىف مدقت دقو ٠ ةراج> و نيط « لكو كذس : لا سابع نبأ نع ةم ركع نغ یدسلا قب رط نم ىربطلا هلصو ( لکو

 ىلع قلب مزاح نر ر رج هاورو « سأيع نإ نع ةم ركع نع رخآ هجو نم مئاح ىف 5 نبا هلصوو «: دوه ةروس ريسفا

 . نمو . لکو كنس ةيمجالاب یه : لاق طر اس ن نب نجرلا دبع قب رط نم یرطا یورو « ةمرکع نف ميكح نا

 ناکو ‹ یردجلا هب چر مدحأ تباعا اذأف : لاق « ران اعم ةراچح موم تناك : لاق ةم ركع نع نيصح قرط

 ىردجلا هيف یر مو لرا
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 | ريصتلا باتک - ۵ ۱ ۷۳۰

 (٠١1 ( شرك فالبال) و €
 مہم رح ىف مو دع لك م مهنمآو ؛ فيصلاو ءاتشلا ىف مهیلع شي الف « كلذ اوفلأ فالي إل ) دهاجم لاقو

 بفك ن ىبأ فحصم ىف امهنأ هديب و , ابلبق ىلإ ةزوسلا ىف ىتلا ةصقلاب ةقلعتم ماللا لبق (فاليإل ةروس) هلوق
 الف كلذ | وغلا فاليإل : دهاجب لاقو) هإوق . شبرق ىلع ىممنل بجا ىأ ردقم ءىشب ةقلعتم ليقو . ةدحا و ؛ ةروس
 هل وأ نم هیودرء نبا جرخأو ( میمرح ىف وذع لک نم : لاق فوخ نم مهنمآو « فيصلاو ءاتشلا ىف مهباع قشي

 ) شيرق ىلع ىمعنل : فاليإل ةئيبع نا لاقو ) هلوق ۰ . سابع نا نع دهاج نع ريخآ هچو نم فيصلاو هلوق ىلا

 نبأ نع ريبج نب ديعس قيررط نم متاح ىنأ نالو < هنء نمحرلا دبه نب ديعس ةياور ةنييع نبا ريسفت ىف كلذك وه
 لوق ىف اهنابثإ له اوقفتاو , اهفدخ رماع نا الإ ءايلا تايثاب فاليإل رووا ارق لدالا ( نابجتت ) ۰ هلثم سابع

 .اضيأ ماللا دعا ىلا لرالا فذحب ريثك نأ نع ىرخأ قو ؛ لوالک-ف رماع نا نع ةياور ی الا 4 مهفاليإ 2

 براودیمی 1 نان ۳1 طرشلا ینعم نم قايسلا ف ال 4 | ودیعهلق هلوق ىف ءافلا یاد : دحأ ن لاخلا لاقو

 ؛ اوف م اثيدح اهليق ىلا الو ةرودلا هذه ق ركذي ىلاثلا . روكذملا فالتثالا ه وديعيلف ةا الا هتمعتل تایلا اذه

 نيسلا حتفب ىنعي « هدلخأ هلام نأ بسح أرق مع ىنلا نا » راج ثيدح نم نايح نبا حیحم ىنف ةزدحلا ةروس امأف
 مدت دق ( ليفلا سباح ايسبح ) 48 ٠ ةيبيدحلا حلص ىف ليوطلا روساا ثيدح نم افق لیفلا ةروس اماو

 هذه اماو . ثيدحلا , لا کم نع سيح هلا نإ اعوفرم سابع نبا ثيدح اپیفو « طورشلا یف فوةسم هحرش

 احب اعوفم اثيدح .اهيف رأ ملف ةروسلا

 (تیاا) ةروس (۱۰۱۷)
 « تععد نمر وه لاقي« وقح نع مف دي دی : دهاحم لاقو ۰ شي ىلع یتمعال نالیال : ةنييع نبا لاق

 : ةمركع لاقو « الل نرالا : برا ی لاقو « هلك فول نوعالاو نومل نوه« نومفدي نود

 . عاملا ةيراع اهاندأو 1 و دارا اهالم

 یذلا كتيأرأ دوعسم نا أرق : Ok نوعأملا ةروس اضيأ اهل لاقيو , محل اذك (تيأر أ ةروس ) هلوق
 . دق فاكلا تايثاب ىلا نكل « لاق اذك“ فلتخم ال ابفذ_جو اهتايثإ ىف یمااو  ةلص فاكلاو : لاق « بذكي
 لاقي ( هقح نع عفدي عدي : دهاجم لاتو ) هلوق ٠ رصولا ةيؤر نم ان رهاظلا ابفذح ى او « قرخآ یم نوک
 هافق ىف تمعد لاقي « نومفدب ىأ (نوعدي مور ىلاعت هلوق ىف ةديبع 5 لاق ( نمادی نوعدي « تععد نم وه
 نسلا ةءارق یهو : تلق < « ةففخ ملا عدم : موضعي لاقو لاق ( ميلا عد  یرغا ةياور قو ٠ تعفد يأ
 هلو فو . هقح نع ميلا عفد عد : : لاق دهاجم قيرط نم ىربطلا جرخأو . اا ىلع نع لقنو ءاجر ناو
 دماج قيرط نم اضيأ ىزطلا هلصو ( نوهال نوهاس ) هلوق ۰ نومفدي : لاق ( اعد مم مج ران ىلا نوعدب مو
 هللا دبع ةءارق یهو « سابع نبا اهرسف كلذك ءارفلا لاقو , نوهال : لات (نوهاس اس نع م نیا )ف ف
 هلاس هلآ هبآ نع دعس نب بعصم ةياود نم هبودرم نباو قازرلا دبع هجرخا ثيدح ىف كلذ ءاجو « دوعسم نبأ
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 . هلك فورمملا نرعالار) هلو. قو ری اهياصب شل ره الا « كلذ لمت انك سيل وأ : لاق ةنالا ءذه نع

 لوالا لوقلا اما ) عاتملا ةبراع اهازداو ةضورفلا ةاكرلا امالعأ : ةمركع لاقو ٠ ءالا نوعاملا : تل ضعإ لاقو

 ناو دومسم نا دارأ هلمل و« سأغلأو ولدلاو ةعصقلا ركذ ىح « هلك فورعملا ”نوعامل نا : مهضعب لاق ءارغلا:لاقف

 ۱ یدژیال ىذلا لالا : لاق « نوعاملا نع ريع نبا لجر لأس : ةريغملا یآ نع لييهك نب ةملس قیرط نم جرخ ' ىرطلا

 هجرخأو ۰ كل لونا ام وه : لاو 3 یو سالا ماطامتر ىذلا عاملا رە لوب دوعسم نبا نا : تاق لات ۰ هلو

 یاسنلاو دواد وا هج رخآ !ذكو ۰ سأفلاو ردقلاو ولدلا وه : د وعدم نا نع ىرخأ ةءاور ف دازو اضيأ کاملا

 نبأ ىلا حسیح داناو « ردقلاو ولدلا ةيراع هلع هللا لور دبع ىلع نوعاملا دمت انك » ظفلب دوعسم نبا نع

 ةيطع ما ثب دح نم ىفاربطلا جرخأو . اع رە اع وفر دوس نبأ كثددح نم قاربطااو رازبا هج رخآو . دوعسم

 دشنأو 0 ءاملا وه نوعاملا : : لوقي ب رعلا ضعب تەم” ءارغلا لا ی املا لوقلا امأ و . . مهيب سانلا هاط اعتب ام : تلاق

 سکر ةلم ملا حتمب وهو فورعم نالاب لبج ةريبصو . هليوأت نكمي !ذهو : تلق . « اص نوعاملا ةريبص برصهاو

 هلثم ىلع نع دهاجم قيرط نم ماحلاو ىربطلا جرخأو
 لبق روك ذلا دوءسم 5 ١ك كثيدح هيف لعغدو ٠ اعوفم اثر دو ةروسلا هذه ریست ىف فاصملا کذب 1 ) دل

 كودع كن ةاش : سابع "با لاو . )ر "كلا ةلاتيطعأ ان[ ) ةراوس ( (۸ ٠

 ال » لاق هنع لا ىضر سنآ نع ةداتق انثدح نابیش ان دح مدآ شرم - 494 * باپ - ١

 : لاق ؟ ٌليربج اي اذهام "تلقف « یوجم اولا بابق ”ءاتفاح رهن ىلع تيتأ : لاق ءامسلا ىلإ هم ناب جرع

 « وکلا اذه

 يضر ةشداع نع 8 ءوبع ینآ نھ قاحسا ىبأ نع لیئارس| انگ دح لهاكلا ديزي نب للاخ اشو هم 60

 رد هيلع ءالطاش « هيَ مين هيطعأ ره وه :تلاق ر وکلا لانيطعأ ٠إ ىلاعت 4 وق نع انس : لاق اهمع هللا

 قاحسإ ىبأ ق نطر عال عار كر هاو « موجنلا جدتك هتنآ فاو جم

 سابع نبا نعد دک ديەس نع رشب و اح مته انثدح ميهاربا ن "بوت اشو 2۹

 سانلا ناف : ريبج نب ديما تلف رشب وبأ لاق . هاب هللا هاطعأ ىذلا "ریلنا وه : ریوکلا ىف لاف هنأ امنع هللا یضر

 «مايإ للا ماطعأ ىذلا ريللا نم ةنجلا ىف ىذلا رها : ديعس لاقف « ةنجلا فارع هنأ نومزب

 ٠ ] ىف هفرط - 4۹1۱ تبدل : 30۷۸ [

 « نونلاب رثوكلا كانيطنأ انا نصیحم نا أرق دقو . رثوكلا ةدوس یه ( شوکلا كانيطعأ انا ةدوس ) هلوق

EE,دع كر ع اركاب رهنلا ام ىم ةرتکلا نم لعوف رثوكلاو .  
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 ةحاط نآ نإ ىلع قيرط نم هنود م نبا هليصو دقو . ساء نبأ لاو : لمتسملا اور ى ) كودع كن اش ) هلوق
 « لج وبأ ليقو « لئاو نب یعاعلا وه ليقف روكذملا ”ىاشلا نييعت ىف ن ولقانلا فاتخاو . كلذك سابع نبا نع
 لئاوأ ىف هحرش مدقت دقو سنأ ثيدح لوالا : ثي داحأ ةثالث باپلا ف فنصملا ركذ مث . طعم نآ نب ةبقع ليقو
 لَ ىنل اب جرع ام هلوقو ٠ قاقرلا باتک رغاوأ ىف كلذ نم حضوأب ابو. اهرخاوآ ىف ءارسالا ةصق ىف ثعبملا
 اذکه . رثوكلا اذه : لاق ؟ لبرج اب اذه ام : تان ءفوجب ؤاؤألا بابق هاتفاح رهن ىلع تتآ : لاق ءامسأا ىلا
 رثوكلا هلو دعب دازف هيف ىراخبلا خيش مدآ نع نسا نب ميهاربا قیرط نم قويبلا هقاسو . هضعب ىلع رصتقا
 قاقرلا ىف ةدايزلا هذهب یراخبلا هدروآ و « رفذآ اکسم هنیط نم جرختساف هديب كلما ی وهآف  كير كاطعأ یذلاو »
 هلوق . دوعسم نب هللا دبع نا وه ۶ ه وار ةدريع وبأو « ةشئاع ثبدح ىلاثلا . ةريره نآ نع ماه قبرط نم
 ةياورىف ( ر“ وكلا كانيطعأ ان ىلامت هلرق نع ) لوق . « ةشئاما تاق » یاسألا ةياور ىف ( امتلأ لاق ةشئاع نع )
 : تلاق ؟ ةنجلا نانطبام تاق . ةنجلا نانطب ىف » ىئاسنلا داز ( 6بین هيطعأ ربت وه ) هلوق : ءرثوكلاا ءامد قاسنلا
 ىأ اهالعا هب دارملاو ةلمهملا حتمي طسوو « نوت اهدءإ ةلمرلا ن رکسو ةدحوملا ما نادطب و : یا « ابطسو
 . هبااوج ىلع ىلا بايقلا ىأ ( فوج رد ) هلوق . هاتفا یا ( هائتطاش ) لوق . اهدعأ دارلا وأ « اردق اهعفرأ
 نب ىلع دنع هتباورو ؛ ةدیاز ىبأ نبا ر اءركز امأ ) قاعا ىبأ نع فرطمر صوحالا وبأو اب کز هاور ( هلوق

 مالس رهو صرحالا نآ ةياور .lly صوحألا نأ ظفا نم بورق هظفا و « هب أ نع ايركز نب ی نع ىنيدملا
 قيرابألا نم هيفو ؛ فوج رد هادط اش ةئجلا ءانغب نم رگ وکلا» هظفا و هع ةبيش نآ نب رکب وا املص و ف میلس نبا
 اهف ام تنيب دقو « هقيرط نم یاسنلا اهل صوف ةلمهملا ءاطلاب فيرط نبا وهو فرطم ةيادر امأو « مرجناا ددغ
 وه » رثوكلا ىف لاق هنأ هنع ريج نا ديعس نع رثب یآ ةياور نم نمایع نبا ثيدح كالا ثيدحلا . ةداب ز نم
 ىف رهث هلأ نومعزب اسان ناف : رثوكلا ف لاق هنأ هن رييج نب ديعسل تلق لاق . هايإ هلا ءاطعأ ىذلا ريدكلا ريخلا
 ريبج ن دعس ند لیرأت اذه. « هايا هللا ءاطعأ ىذلا ريثكسلا ريخلا نم ةنجلا ىف ىذلا روا : ديعس لا « ةزجلا
 ىور نم اهوج و ةداتقو قاما وأ رش وأ مانع نذلا سائلا ناکو « سابع ناو ةشااع ییدح نيب هب عمج
 نم ةاتقاح ةنجلا ىف رهن رثوكللا  همفر رع نا قيراط نم ىذمرتلا جرخأ دقو « را وه رئ وكلا نأ اع رص كلذ
 نع لفاف نب راتخا قيرط نم لسم حی قو . حیح نسح هنإ : لاق ثيدحلا « ترثابلاو ردلا ىلع هأرجبو بهذ
 : لاق ؟ هللا لوسر اب كك_أ ام : اناقذ بتم هسأر عفر مث « ةءافغإ افغذإ لب ىنلا دنع نحن اهب د سأ
 ؟ رثوکلا ام نوردتآ : لاق مث ءاهرخآ ىلا رثركملا كانیطعا انا . ميحرلا نمحرلا هللا مس : أرق . ةروس“ىلع تارت
 ۳ ةمايقلا مو یما هياع درت ضوح وهو , رياك ريخ هيلع یر هین دعو رب هناف : لاف. لا هلوسرو هللا : انلق
 ىف رهن هب دارملا نإ هريغ لوق فل امال ريثكلا ريا هنإ سابع نبا لوق نآریبچ نب ديعس هلاق ام لصاحو . ثيدحلا
 نكل « همومعل ىلوأ سابع نبا ليوأت نأ ىلإ أموأ اديعس لعلو « ريثكسلا ريخلا دا رفأ نم درف رها نآل , ةنجلا
 ديزت نيذه ريغ یرخآ الاوقأ رثوكلا ىف نورسفملا لقت دقو ٠ هنع لدعم الف مب ىنلا ظفا نمرهلاب هصيصخت تبث
 « مالسالا ليقو , هريسفت لیقو نآرقلا رثوكملا : نسحلا لوقو « ةوبنلا رثوكسلا : ةمركع لوق اهم ؛ ةرشعلا ىلع
 , ةعافشلا ليقو « بلقلا رون ليقو « یکذلا ةعفر لوقو « راثيالا ليقو « عابت لا ةرثك ليقو « ديحوتلا هنإ ليقو



yf 441۸ ۹1۷ ثيدحلا 

 مآ ىف طب دیم ىن ايسو . سخلا تاولصلا ليقو « نيدلا ىف هقفلا ليقو « ءامالا ةباجإ ليقو ؛ تازجملا ليقو
 ىلاعت هللا ءاش نا قاقرلا باتک یف هريغ وأ وه ىوبنلا ضوحلا لهو رثوكلا

 4( نورفاكسلا اما ی لا ) ةروس (۱۰۹)
 لاق که ایلا تاذغ ن وا تابالا "نال ی و. مالسالا )ند ىلو 9 رفكلا ( د کا لاقي

 نودباع 1 الو ال یر نم یقب امف يأ الو ؛ نآلا 14 نودرمتام دبعأ ال ) هاريغ لاقو . نيفشيو نيدو

 ( ارفکو اناینط كابر نم كليلإ لزنأ ام مهم ًاريثك نايزيلو إل : [ ةدئالا 45 ] لاق نيل مو ( دعا

 . قافنلا نم ةئريملا ىأ ةشقسةلا اضيأ اهل لاقب و « نيرفاكلا ةروس یهو ( نورفاک اأ اي لق ةدوس ) هلوق
 نیدج لاق اک ءابلا تفذغ نونلاي تایالا نال ىنبد لقي و . مالسالا نيد یو ؛ رفکلا مند هد لاش ) هلو

 با وصلاو رذ فال « هريغ لاثو» طقس )خا نوديءتام دعا ال : هريغ لاقو) هلو ٠ هظفاب ءارفلا ماکو ھ (نیفشی و

 متن الو نودبعت ام دبعأ ال ) ىلاعت هلوق ىف لاق ؛ ةديبع یآ مالک وه لب ءارفلا مالكة يقب نم سيل هنال هتابثا

 الو « ةيلهاجلا ف نودبمت ام دبعأ ال : لاقف هم نودبعيو متل آ دبعي نأ ىلا هوعد مهنأ.ك : < ديعأ ام نودع
 کییج الو نودبعت امنآلا دیعا ال یا « نآلا متدبع ام دباع انآ الو ,مالسالاو ةيلهاجلا ىف دبعأ ام نودباع متنأ
 تلاق و لاق سابع نيا ثيدح نم متاح ىلأ نبا جرخأ دقو , یهتنا دبعأ ام نودرمتو نودبعت ام دبعأ نأ قب اف
 « تارق «ةنس كف ديعتو ةنس انتل ديعاف لعفت مل ناف « ءوسب اهركذت الف انتل نع فك لس ىنلل شيرق
 لخد و ,اعوفم اًديدح ةروسلا هذه ىف دروب : ( هيبت ) . فيعض وهو « ىساع نب هللا دع فلخ وبا هدانس قو

 « ملم هجرخأ ءدحأ هللا وه لقو نورفاكلا اهيأ اي لق فاوطلا ىتهكر ىف أرق ول ينلا نأ د رباج ثيدح اهيف
 تلي ىنلا نا ءارلا ثيدح ىراغبلا دروآ امل نوتيزلاو نيثلاو ريسفت ىف لاق ثيح كلذب ىليءامسالا همزلأ دقو
 هتءارق هيف تدرو ثيدح لك دروب نأ همزلل الإو « انه ینعم اذه داريال سيل : ىليءامسالا لاق « ءاشعلا ىف اهب أرق
 ةروسلا كلا ريسفت ىف ةامسم ةروس)

 می>را نءرلا هَل مسك ( "ره ءاج اذإ ) ةروس ( ۱۳۹۰ (

 یحضلا ىلأ نع شعألا نع والا وبأ انثدح عيبرلا نب نسا ازم #4580 تصاب - ۱
 من هاج اذإ ) هيلع تازن نأ "دم الص مع ىبلا ىلصام : تلاق اهنع هللا یفر ةشئاع نع » رقورسم نع

 « ىل ژرتغا ميلا « كد و ابر كناحبس : امف لوقي الإ < حتفلاو نا

 نع یحضلا بأ نع روصن« نع ريرج ان دح ةبيغ ىلأ نب نامه |شزه = 4٩۱۸ * باپ - ۲

 كناحبس : هدوحسو هعوکر ىف لرقب نارتکسب هل هللا لوسر ناك : تااق اهنع هللا یفر ةماع نع » قورسم
 سا نم رز ریف ۳
 0 نارفلا لوأتي 5 ۴ ردع | ما 4 كدمحمو ایر مهلا
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 يأ نيغل ةلمسبلا تاعقس . ( مبحرلا نحرلا هللا مب ) . رصناا ةروس یهو ( هقا رصف ءاج اذإ ةدوس ) هلوق

 اا ةءارب ريسفت ىف مدقت دقو ؛ نآرقلا نم تلون ةروس رخآ اپنآ شابع نبأ ثيدح نم ىناسنلا جرخأ دقو . رذ

 نإ لاقيو « هیجوت مدقت اک ةءارب فالخ ,ةلماك الوزن رصنلا ةروس ةيرخآ نأ املي عمجاو . تلزن ةرو. رخآ

 شام » سابغ نبا ثيدح نم متاح ىبأ نا دنعو . ةوبنلا ةافولا تقو ىف لاوقالا ضعب ىلع ءانب هلبق ىذلا ايفان

 يآ نا جرخأو. لطاب وهو تاعاس ثالث ليقو ,اثالث مهضعل نعو « اعيس : لتاقم نعو « لايل عست اهدعب

 ركذ مث . « رصالاو هللا حف ءاج اذإ د أرقي ناك هلأ سابع نبا نع حمص دانساب « فحاصلا باتك » ىف دواد

 نف هدروأ . هدوجو هعوکد ىف هريغو رافغتسالاو ديمحتلاو حيبستلا ىلع 2 هتيظاوم ىف ةشئاع ثيدح فنضملا

 هحرش مدقت دقو « نآرفلا لوأتي ةيناثلا فو « ةروسلا لوزن دعب كلذ ىلع ةبظاوملاب جرصتلا لوالا قو « نيقيرط
 تاقوآلا فرشأ ىف رافغتسالاو ديمحتلاو حيبستلا نم ةب أ ام لمح نآرقلا لوأتي هلوق ىنعمو . ةالصلا ةفص ىف
 قيمأ ىتمأ ىف ةمالع » هيف دازف ةشئاع نع قورسم نع یرخآ قب رط نم هب ودم نبا هجرخآ دقو . لاوحألاو

 حتفلاو ‹ هللا رصن ءاج تيأر دقف « هبلا بوتأو هللا رفغتسأ و هدمح و هللا ناحبس لوق نم تا اتار اذإ یر

 ىلاعت هلوق رم هذخأ هناک : ىدحلا ىف مقلا نبا لاتو ءاجارفأ هقا نيد ىف نولخدب سانلا تيأرو « هکم حتف
 . اثالث هقلا رفغتسا : ةالصا نم لس اذ] لوقیف ؛ رومالا متاوخ ىف رافذتسالا لمحي ناكهنآل ( هرفغتساو إل
 ثيح نم اوضيفأ مث ) كسانملا ءانهثا دنع راففتسالاب آلا دروو . كنارفغ : لاق ءالخلا نم جرخ اذإو

 لوقي ناك دقف ( اباوت ناک هلا ) ىلاعت هلوق نم اضيأ ذخؤيو : تاق . ةيآلا ( هللا اورفغتساو سانلا ضافأ

 (؟ماوفأ هللا ند ىف واخد سانلا تیارو ر) هلو بس - ۳

 ديعس نع تبان ىبأ نا بلبح نع <نايفس نع نجرا دبع انثدح ةبيش ی نب هللا دېم اشم ل عة

 : الاف « ( حتفلاو هللا رن ءاج اذإ:) : ىلاعت لوق نع ماس هنعالا ىضر رمت “نا » سابع نبا نع ريبج نبا
 03 هقن هل تن علي دم بر عم را ¢ لجأ : لاق ؟ سابع نبا ي لوقتام ٠ لاق « روصتلاو نادلا حتف

 نع محلا رع نأ سابع نبا ثيدح هيف نکذ ( اجارفآ هللا نيد ىف نولخدب سانلا تیارو هلرق باب ) هلوق
 هيلي ىذلا بابلا ىف هحرش ركذأسو ( حتفلاو هقا رضن ءاج اذإ ) هلوق

 باول تاك ها هريثتساو كبر دمحم حبسا ) هلوق باپ - ع

 بنذلا نم بالا سافلا نو ”باوتلاو  دابلا 'ىلع باو
 سابع نا نع » ريبج نب دوعس نع رشب یبا نع ةءاوع وبا اذ” دح لیعامس نب ىءوم هر - ۷۰ 4 0 ۲ هد وک ۳ ۳"

 ؟ هيثم اادبأ انلو انعم اذه لخدت :  لاقف هسفن ىف دجو مهضعب ناکف « ردب خایشآ عم یلخدی *رح ناک: لاق یا یک ا ۰ 0 2
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 : لاق . مهيريل الا رنموب اعد هنأ تیثر اف مهم هاف موب تاذ اعف . مدل ثيح نمر ةنإ : رم لاق

 انرصن اذإ هرفنتساو هللا دو ارم: مهلطعب لاقف 6 ”حتفلاو هللا رن ءاج اذإ ) ىلاعت هللا لوق ىف نولوقتام

 ؟ لوقت اف : لاق ءال : تلف ؟سا نا اب لوقك كاذك أ : ىل لاق . ايه لقي لف مهطسب تكسو « الع حفو

 دمحم حبسف - كج ةمالع كلذو - حلوا سمن ءاج ذإ : لاق تن هلل هللا لوسر لجأ وه : تاك

 « لوقت ام الإ اهنم لا ام: رمح لاقف . ابا و ناك هنإ ه'رفغتساو كبر

 بئاتلا سانلا نم باوتلاو . دابعلا ىلع باوت ءاباوت ناك هنا هرفغتساو كبر دم حبسا هلوق باب ) هلوق

 نيرجابملا نم اردب درش نم ىأ (ردب خايشأ حم یادی ردع ناک) هلوق . نيعضوم ىف ءارغلا مالک وه ( بنذلا نم
 عم لخدأ امير ناكو ,ةقباسلا ف مهلذائم ردق ىلع هيلع اولخدي نأ سانال ساج اذإ رع ةداع تناكو « راصت لاو
 ظفل و . بضغ ىأ ( دجو میضعب نأك-ف ) هلق ٠ كلذ نم هتاف ام ربت ةيزم هيف ناك اذإ مهنم سيل نم ةنيدملا لهأ
 وأ ابولطم وأ ةلاض قلي ىذلا ناك هاوس « ءاقللاو ىنغلاو بحلاو بضغلا ىمي كارتشالاب لمعت-ي ىضاملا ءدجو »

 ناهس ىبأ نب كلملا دبع قيرط نم دعس نالو ؟ ( هلثم هانی ال و « انعم اذه لخدت ل) هلوق ۰ كلذ ريغ وأ اناسنإ

 ىبأ نب ناثع نب دم خيرات فو « سابع نبا هئاندإ ىف مع ىلع اودجو نیرجارلا نم نسانأ ناک دهپج نب ديعس نع

 ۔یش نع مهلأسف ؛ اوماكتي یح ملکتیال نأ هرمآ رمع ناكو » دازو هوحن هيبأ نع بیک نب مصاع قيرط نم ةبيش
 نأ كتتيهت تنيك ینا : لاق مث ؟ مالفلا اذه لثم اونوك-: نأ مترا : ربع لاقف « سابع نبا هباجنأو . اوچي لف
 دحأ یرهرلا فوع نب نمحرلا دع وه « مهضعإ » هلوقب انه هنع ربع ىذلا لئاقلا اذهو . موعم نالا ملكتف « ماکت

 تدي رمع ناك » دانسالا اذ رشإ ىلأ نع ةيعش قیرط نم ةوبذلا تامالع ف فذصلا دنع هب احرصم عقو ا ةزشملا

 لثم ین ال « هنس لثم ا هلثم هلوقب دارآو « هلثم هلثم ءانبأ انل نإ : فوع نب نمحرلا دع هل لاقف ؛ سايع نبا

 رک | اف« سابع نبا نس لثم ىف ادلو فوع نب نمحرلا دبعل فرعأ ال نكلو ؛ لب ینا نم هتبارقو هلضف

 ی دلو هنا لاقیو « نحرلا دبع نب مدارا هدالوأ نم ريع كردأو اريغص تام هنكل ¢ یکی ناک هو دجم هدالوأ

 حتف دعب همآ جوزت هابآنال , نیئنس وأ ةنس الإ ةبوبنلا ةايحلا نم كردي مل كلذك ناك نا هنکل و نا درع
 ناك نم « انل ه هلوقب دارآ وأ « نسلا ريغ ةياثملاب دارا هلملف + نینس رشف نم قكأب سابع نا نم رغصأ وبف ةكم

 ةوزغ ف٠ ( متلع ثيح نم هنإ : : رع لاقف ) هلو ۰ ماكتملا ريغ كاذ ذأ نيب ردیلا نم سابع نبا نس لثم ىف دلو هل

 ىنلا نم هتبارق ىلإ كلذب راشأو « لمت ثيح نم هنا » ةبعش ةياور قو « متاع نم هنا ر ظفلب هجولا اذه نم حتفلا

 وعدت الأ : رمغل نورجابملا لاق » لاق ىرهزلا نع رمعم نع قازرلا دبع ىور دقو « هتنطفو هتفرعم ىلا وأ لب

 مداكم» ىف ىطئارخلا جرخأو «الوقع ابلقو الوئس اناسل هل نإ « لوهكلا ىف رک اذ لاق ؟ سابع نبا وعدت امان ءانبأ

 لجرلا اذه نا : هنبال سابملا لاق » الاق راسي نب ءاطع قيرط نم راكب نب ريبزلا و « ىعشلا قيرط نم «قالخالا
 لدب ءاطع اور فو « ابذك كنم عمسی الو « ادحآ هدنع ناتغت الو « ارس هل نیشفت الف « كين دي - رمع ىتعي ب

 قو «هاعدف » ىئيمثكلل ةياور ىف ( ممم هلخدأف موي تاذ اعدف ) هلوق . هنع كلأسي ىتح ءىثب هثدتبت الو » ةثااثلا



 ريسفتلا بانک 0 : لكك

 ةياور نم حتفلا ةوزغ قو « ةزهلا رسكو ءارلا مضب (تيئر اف) هلوق ۰ «معم یاعدو موي تاذ ماءدف» حتفلا ةوزغ

 وه هآرام لثم ىأ «یم» حتما ةورغ ى داز (معربل الإ) هلوق . دحاو یعااو ةزء۵ا مدقتب ىتيرأ اف و لماما

 لوق ىف نولوقنام ) هلوق ٠ « هلضف + نوفرعت ام هنم مويلا كيرأس ی امأ و لاذ دعس نبأ ةياود قو 4 معلا نم یم

 ىف ( انیلع حتفو انرصن ءاج اذا ) هلوق + «ةروسلا متخ ىح ه حتفلا ةوزغ ىف ( حتفلاو لأ رن ءاج اذإ : ىلاعت هللا

 لاقو » حتفلا عوزغ ىف ( اتش لقب ملف مهضعب ت سد ) هلوق «٠ دوصتلاد نئادملا حتف اولاقد هلبق ىذلا بابلا ةءاور
 ؟ (لوقت اف : لاق . ال : تاقف ؟ سابع نبا اي لوقت كاذك أ ىل لاةف) هلوق .ءاديش ممضعب لقي م وأ ىردنال مهضعب
 ءاج اذا ) هلوق ٠ « ءاج اذإ : لاق « تومي یم هلعأ : لاقن ؟ ملكشت الأ شايع نا اي ربع لاقف و دعس نبا ةياود ىف
 كتيآ وبف د دعس نبا اور ىف ( كلجأ ةمالع كلذو ) هلوق کم حتف » حتفلا ةوزغ ىف داز ( حتفلاو هللا رص
 اذه یورف بئاسلا نب ءاطع موو « هسفن هيلا تيعن « دمحم برض لثم وأ لجأ  هلبق ىذلا بابلا فو « توملا ىف
 «ینفن ىلإ تسعا : ل ىلا لاق حتفلاو هللا رصن ءاج اذإ تلزث الو لاق سابع نبأ نع ريبج نب ديعس نع ثدحلا

 هيلا تيعن » ظفلب هلبق ىذلا بابلا ىف ىتلا تباث ىبأ نب بيبح ةياور باوصلاو ؛ هقيرط نم هيودرم نبا هجرخأ
 هللا لوسر ىلا تيعن حتفلاو هللا رصن ءاج اذا تلز ال » لاق سابع نبا نع ةمركع قیرط نم یارطالو « هسا
 ال و لاق سابغ نبا نع نيزر ی قيرط نم دمحألو « «ةرخآلا مآ ىف اداهتجا طق ناکام دشأب ذيخأف « هسفن رتل
 ىف قيرشتلا مايأ طسوأ ىف ةروسلا هذه تازن » رمع نبا ثيدح ن» ىلعي بالو «« هسفن هيلا تیم نأ لع تازن
 ةجح ىف تازن رصنلا ةروس نأ : فاشکلا لوق نع تاو . « عادولا هنأ رب فا لوسر فرمف « عادولا ةجح
 هت ودقت یهو « هلقن ام فعضب تيجأف ؟ لابقتسالا ىلع ةلادلا اذاب تردص فيكف « قيرشتلا مايأ عادولا
 لاؤسلا ىيلعلا دروأ دقو  لیفتم طرشل ةيقبأ « لك نكي مل اجاوفأ سانلا ءیم نال « حتفااب کتی مل طرشلاف
 امهيناث . الا( ةراجت اوأر اذاو إل ىلاعت هلوق ىف اك «ذا » ینه درت دق « اذاد نأ امهدحآ : نيباوجب باجأ و
 ٠ دحأ داز « لعلام الإ » حتفلا ةوزغ ىف ( لوقت ام الإ ) هلوق ٠ یال ران نيباوجلا نم لک قو « ميدق هللا مالك نأ
 بح ىلع ین ومولت فرك : رع لاقف » هرخآ ىف ثيدحلا اذه ىف رشإ نآ نع میشه نع امهتيارر ف رو ھام ن ديعسو

 با ومآ و هطاا ساو سابع نب باوج ركذو , ردقلا ةليل نع ذءايح مهأس هنآ دعس نبا ةباور 5 عقوو 2 نورت ام

 هللا : مهلوقب اهيف اوباجأ نكل « ةرقبلا ةروس رضارآ ىف ىرخأ ةصف رع عم سابع نبال تمدن دقو « هلوأ ريع
 نبال ةرهاظ .ةليضف هيفو . ثيدحلا « یش اینم یسفا ىف ۽ سابع نبا لاق « لعن الوأ معن اولوق : رع لاقف « لعأ
 زاوج هيفو ۰ لعلا باتكىف مدقن م« نيدلا ىف هبقفیو ليوأت هللا هلمپ نأ لِي ىنلا ةوعد ةباجال ريثأتو سابع
 0 نم كلذ ريغو ؛ هما زنم هلزنرا مردف فرعيال نم مالعإو 3 هيلع هللأ ةمعق رابظال اذه لث هسا نع ءراا شب در

 1 كلذ نم ن ل ااو 0 تاراشالا نم می امي نآرقلا ليوأت زارج هاو ۰ ةاهایاا و ةرخ ال ال « ةرلاصلا دصاقملا

 نآرقلا ىف الجر هللا همت وب امف وأ : هنع ىلامت هقا یضر ىلع لاق اذل و « علا ىف هم-ق تار نم

 ميحرلا نحرا نا مسب . © بو بحل یادی تيت إل ةروس(۱۱۱ )

 ريما : بيل ( نا رس : بابا

 س



 ثيدحلا ٩۷۱ - 4٩۷۲ ۱ ۷۳۷

 ۳ ن ورم انث دح شهلا انثدح ةماسأ وبا انث دح یوم E اشو لس ۱ ساب -ت ۱

 مهم كامهرو ¢ نيبرقألا "كن ريثع ۳ : 06 ل : لاو امهمع نا ىضر سابع نبا نع 1 ريب ن لیهس نع

 « هيل اوعمتجاف ؟ اذه نو ؛ اولاقف ۰ هاحایص اب : فرق افصلا لعص یتح يلو للا لوسر جرخ « نصا ا

 ۳ ۳" هاو ت 5 ۳ ۰ ۸ ۾ ۰: ۶ 2
 . ابذك كيلع انب رچام : اولاق ؟ قادصُم منك أ لبجلا اذه حفس نم جر اليخ نآ مسن ربخآ نإ ميار : لاقف

 : ترف ٠ ماق مت ؟ اذهل الإ اتمام « كا این: بل وبآ لاق . دیدش باذع یی نيب کس ررثن ىف : لاق

 « ذئموي شهلا اهآرق اذکع . بت دقو . ( بنو بهل ىبأ ادي تبت )
 نا وه بحل وبأو . زذ ىبأ ريذل ةلهسبلا تطقس ( میحرلا نمحزلا هللا مس ٠ بحل نآ ادي تبن ةروس ) هلوق

 دقو . هتنچو ةرمح ةدشإ امإو < بط هليأي اما به ابآ یکو ۰ ةمعازخ هماو 3 ىرملا دبع هاو بلطملا دبع

 قفاوو 8 یا هسا نم بیات ناك هیجو نال به اا یھ 6۱ ل لاق ريثك نب را لمع قبرط نم E افلا جرخأ

 3 رپشآ ا هنوكاو؛ هما نود هتينكب نآرقلا ف رکذ اذول و ¢ به تاذ ران لصيس هنأ نم هما همأأ لآام كلذ

 م اذإ زاوجلا لع لب « قالطالا ىلع كرشاا ةنکن زاوج لاق نمل هيف ةجح الو. ما ىلإ ةفاضإ هما ىف نالو

 كلذ ىف ببسلا ناكو « لب ىنلا ةوادع سانلا دشا نم ناك: ىدقاولا لاق . هيلا ةجاحلا تعد وأ هل ميظعتلا كلذ ضتقب

 هب برضف بیل یا یعیضا ذخأف ىنا ءاجخ بلاط ىبأ ردص ىلع به وبأ دعو بو ب ىحال بلاط اا نأ

 هل لاقو . ةوبنلا لبق كلذو . ادب أ ىلق كبحال هللاو ؟ اذه ىف تلمف لف كمع انالک : بول وبأ هل لاةف  ضرالا
 هلابآ نم ىنعم نمع هلأ سف هيقلو . كلذب سانلا ىلوأ تنکل كيخأ نبا تدضع ول : بلاط وبأ تام | هتوخ]
 لب اهر لو « ردب ةعقو دمب بہا وبأ تامو . هترادع ىلع یداء و «بضغف « نرد ريغ ىلغ اوناک ما : لاقف

 نبا ةياور ىف عقو ( نارسخ : بابت . رسخ : بتو ) هلوق . اف تام شارقل یرچام هغاب الف ؛ الر دب هنع لسرأ

 لاق « بیل ىبأ ادب تبت هللا لزنأف » لاق ثيدحلا رخآ یف شععالا نع رخآ هجو نم بابلا ثيدح ىف هود رم

 €( بابت فال نوعرف دیک امو اإل هلوق ىف ةديبع وبأ لاقو «هدلو قعل بدكامو رسخ ىأ « بةو رسخ : لوقي

 هلوق . كالهإو ريمان ىأ (بییتت ريغ موداز امو) هلوق ىف ةديبع وبأ لاق (ريمدن بییتت) هلو . کلاه ىف : لاق

 ةياود ىف عفو اذک (نيصلخلا من كاهرو نیب رقالا كت ريشع رذنآ و تا زن امل : لاق ام هللأ ىضر سابغ نیا نع)

 هدئارت و كثيدحلا ]ده كثحابم ةمقب عم ها رمشاا هروس ریسه ىف هيف ثحبلا مله دقو « شعألا نع ةماسأ نآ ۱

 } بسك امو هلام هنع ىنغأ ام . بنو ) ساب ۲

 ريبج نب لیعس ا ورک نع شعألا انگدح ةبوامم وأ ارا مالس نب دمت شو - ۳

 "شیرف هيلا تعستجاف , هاحایصاب : یدانف لبجلا ىلإ دمصف « ءاحاطجلا ىلإ ج رخ ملك یبل "نأ سابع نانع»
 e هر و و هه 9 ر کر٢ صا رو ۵ وب
 ريذن ىلإ ؛ لاق « من اولاق رج نکا ۰ fees ر ف ودعلا نأ کشت لح نإ میر : لاق

 6 بم ىنأ ادب ثبت إل لجو ”زع هلا لزنأف « كا ات انتج اذحلأ : بهل وبأ لاقن . ديدش باذع ىدي نيب 3

 « اهرخآ ىلإ

 یرابلا مخ 0 ۸ )۱۳ - م



 رضا باتک 6 ۷۳۸
 هيف هلرفو . رخآ هجو نم هلق ىذلا ثيدحلا هيف رکذ ( بک امو هلام هذع ىنغأ ام ؛ بو هلوق باب ) هلوق

 احابص يلع اومجه ىأ « هاحابص اب د هلوقو . حاص ىأ « فتبف د

 6 بم تاذ ارا 'ىلصيس ) لوق باپ - ۳

 ا نب ديعص نه ةر ù ورم ىثدح ”شعألا ان دح ىلأ انادح صفح نب رع اشو — ۳

 « ( بمل ىبأ ادي تبت ) تازنف ؟ ادتسعت اذهل كل ارت به وبأ لاق : امهنع هللا یضر سابع نبا نع »
 هلوق ىلع ارضتقم , ارضتتع روكذملا ساع نبا ثيدح هيف ركذ ( بېل تاذاران ىلصيس هلوق باب ) هلق

 ثر دبل ناك اذإ ابلاغ فاصملا ةداع نآ تمدق دقو «بول نآ 7 تش تلف « اج اذبلأ كل ات بېا وأ لاق 0

 نو ثيدحلا هيلع لمتشي ام مجرتو دقو « ةب قيلت ةمجرت قبرط لكل لع لب < دحاو باب ىف ابعمجتال نأ قرط

 كلذ نم اذهو « ةراشالاب ءافتکا بابلا كلذ ىف هقسي مل

 ةميرللاب یشمت بطحلا لاح : دهاجم لاقو . ( بطلا لاح ئأرئاو ل بساپ - ع

 رانلا ىف ىتلا سا یهو « لقلا فيل دم نم : لاق" دم نم لبح اهديج ىف )

 بصالاب ( بالا ةلامح ١ أرقي رع نب ىميع ناک : ةديبع وبآ لاق (بطحلا ةلاح هنآماو باب ) هلوق

 مأ نكتو ءاروملا بہا ىبأ ةأسما مما . مصاع نييفوكلا نم اضيأ بصقلاب اهأرقو : تلف . اهل مذ وه لوقيو

 نإ لاقي « ىحضلاو ريسفت نرکد ابل مدقتو « ةيواعم دلاو نايفس ىنأ تخأ ةيمأ نب برح تنب یهو « ليج
 نع نسح دانساب رازبلا یورو . اهلامج كلذ اپل لبق امثلو ءاررع نكت مل لاقيو « بقل ءاروعلاو ىورأ اپا

 هنإ : لاق « تیحات ول : ب ىنلا ركب وبأ لاقف ‹ بیل ىبأ ةارما تءاج بہا ىنأ ادي تبن تلذن ال و لاق سابع نبا
 الو رمشل اب قطنيام « ةينبلا هذه برو ال : لاق « كبحاص ناجه ركب اب اي : تلاقف تلبقأف « اهنيب و ینیب لاحيس
 . « تلو یح یترتسب كلم لازام : لاق . كتأ رام : ركب وبا لاق تلو الف . قهدصا كن] : تلاق . ةب هوفي
 نب ديز ثيدحح نم 5 احلثو . هوحل رکسب نآ یاب ءاوسأ شی لح نم متاح ىبأ نياو ىلعي وبأو ىدا هجرخأو

 له : تااقف عقلي هللا ل وسر تنأف « كاجه اد نإ : بحل يآ ةأرمال ليق بیل یآ ادد تبت تازت ان ر مقرأ

 ىنايرفلا هلصو ( ةميذلاب ىثمت بطحلا لاح . دهاجم لاتو ) هلق . ءالبح یدیج ىف تيأر وأ « ابطح لم>أ ىنتيأر

 هباحصأو لَ ىنلا ىلع متن بہا ىبأ ةأ ما تناك : لاق نب ریس نب دم قيرط نم روصنم نب ديعس جرخأو . هنع

 ىف ) هلوق . بطلا ابامحب كلذ نع ىتكف « ةوادعلا ملوي دقوتف شرحتف مت تناك : هارفلا لاقو « نيكرشملا ىلا

 هلوق ىف ءارفلا امهاكح نالوق امه تلق ( رانلا ىف ىتلا ةلسلسلا یهو « لقلا فيل دسم نم لاقي دسم نم لیح اهديج
 قيرط نم ییابرفلا جرخأو . لقملا فيل دملا لاقيو « رانلا ىف ىتلا ةلسلسلا یه : لاق ( دسم نم لبح  ىلاعت
 دنع دساا و « راثلا نم لبح ایقنع ىف . ةديبع وبا لاق . دیدح نم : لاق ( دسم نم لبح لل هلوق ىف لاق دهاجي

 بورض نم لابح برعلا



 ثيدحلا 4٩۷۰-41۷ ۷۳۹

 موحرلا نه را هللا مسب . (دحأ هلا وه لق ) ةروس ( ۱۱۲ )

 دحاو ىأ 3 دا ۰ ناونب ال : لاقي

 ةريره ىلأ نع ج رعألا نم دان زا وبأ اندح "بیمش ان دح ناملا وبا شو - ۷٤ باب - ١
 ص 8 3 3 5 07 1 1 5 1

 هل نكي و ىمتشو 0 كلذ 4 نكي و مدا نا یبذک امت كلا لاق : لاق ىنلا نع » هنع هلا ىكر

 امأو . هتداما نم “لع ٌنّوهأب تاللا لوأ سیلو ؛ ىنأدب اک یتدیسپ نل : هلوقف « یاب هبیذکت امان . كلذ $ و ۳2 ت ۰ 1 ۰
 «دحأ اونک ی نكي لو ) دآوأ و ذأ دما وی الا نو ادلو "لا ذقت" : هلوقف ىابإ همش

 ببس ىف ءاجو « صالخالا ةروس اضيأ ابل لاقيو ( مي>رلا نمحرلا هللا مسب - دحا هللا وه لق ةدوس ) هلق

 هچ رخا » تلزاف 4 كبر ۳ بسا : 2 ىزلل اولا نيكرشملا نا 00 بمك نب نا نع ةيلاعلا یا قرط نم اما وزت

 ابرو« ثروت الإ توع"یشالو توس الإ دلوي “یش سيل هنال دلوي مو دلي ل د لاق هرخآ ینو ىرطلاو ىذمرتلا

 السم ةيااعلا ىنأ نع رخآ هجو نم یذمرتاا هجرخاو « لدع الو هبش 5 دحأ اوفک هل نكي لو ثروب الو توعال

 ىربطلاو ىلعي ىأ دنع رباج ثردح نم دهاش هلو < ماحلاو ةع زخ نبا لوضوألا ححصو ؛ حصأ اذه: لاقو

 دحآ هللا : ةديبع وبأ هلاق ىذلاو ءهرصتخا اذک ( دحاو ىأ دحأ نکونبال لات ) هلو . طسوالا ىف ىناربطلاو
 هب دارملا دحا فالخ اذهو ةدحولا نم هنال واو نم لدب دحأ ةزضو . یا دحاو یا دحأ اوفک « نونبال

 « قاحسا ىبأ نب ىخيو مصاع نب رصف اضيأ نوت ديغب اهآرقو . ىهننا مزالب كلذ سيل و ؛ تفذح ماللاو

 الود رخالا لوقو . تاببالا « هموقل دو رثا مشه للعلا وربع د رعاشلا لوقك رهو ٠ اضيأ ورع ىبأ نع تيودو

 اما : لاقف ىدوادلا برغأو . اهدعب تتأ اذا ىأ « اهتابةتسا اذإ د ءارفلا لوق یعم اذهو « البلق الإ هللا رک اذ

 هنع هللا یضد قرب ره ىبأ نع) . ةرقيلا ةروس ریست ىف مدقت اک سابع نبا ثودح نم فزصملا هجرخآ رخآ
 یا لات » ظفلب دانزلا ییا نع ىروثلا نايفس ةياور نم قلخلا ءدب ىف مدقق ( ىلاعت هللا لاق : لاق هنأ علل ىنلا نع
 رك ذأس (مدآ نبا یبذک ىلاعت هللا لاق) هلو ۰ بسحآ يف فاصملا نم هيف كدلاو » لجو زع هللا لوقي هارا 2

 ىلاعت هللا ءاش نإ ہدہب ىذلا بابلا ىف هحرش

 ( سا هللا ل هلوق بسب — ۳

 ورم یہنا ىذلا "دیس وه“ لئاو وأ لاف . دمصلا اپنارثا 9 برعلاو

 لاق » لاف ةريره ىبأ نع مامه نه رمعم ان ربخآ قازرلا دبع انن الح روصنم نب ”قاحسإ شرم - ۰
 لوقی نأ یاب هبیذکن امآ ٠ كلذ هل نكي او ىنمتشو « كلذ 4 نكي لو مدآ نا ىب ذك : وب هلل لوسر

 نكي مو دو لو دل 1 ین ”دمصلا انأو فو هللا ذختا لوقي نأ یای] همتش امأو « هتأدب دی نأ ی هم 8 00 چ 07 2 و ۳ ۰
 دحاو هافکر ائيؤكو اوفک € دحأ ونک ۸ نكي او وب و دلی ل) «دحا اونک يل
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 وبأ لاقو . ( دمصلا اهفارشأ یمسن برعلاو ) هلوق . دذ ىبال ةمجرتلا هذه تقبث ( دمصاا هللا هلوق باب ) هلوق

 :رعاشلا لوق كلذ نهو « ل وعفم ىع نیتحتفب لعف وه اذه لعف « دحأ هتوف سيل هيلا دمصر ىذلا ديسلا دمصلا ةدسع

 دمصلا ديسلابو دوتسم نب ورهعب دسأ ىب رع ىعانلا ركب نأ

 قيرام نم ىناي رفلا هلضو دقو « انه ىسنلل اذه تبث (هددؤس ىا ىذلا ديسلا وه : لئاو وأ لاق ) هلوق

 نب قعا انثدح ) هلوق . هيف دوعسم نأ ركحذب هلصوف لئاو ىنأ نع داع قیرط نم اضيأ ءاج و « هنع شععالا

 ةياود یهو : تلق « رص نب قانا انثدح » خسنلا ضمب ىف : « فارطالا » ىف یزلا لاق « عیمجل اذك ( روصنم

 ىف ( كلذ هل نکی مو مدآ نبا ینبذک ) هل . قازرلا دبع نع هثدح نم ىراخبلا خویش نم ناروبشم امهو « نا

 « ییمشکلا ةياور ىف انه تبث ( كلذ هل نكي لو ینمتشو ) هلوق . « یدبع یبذک » قازرلا دبع نع دمحأ ةباور

 ثعبلا رکنآ نم هو « مدآ ىن ضعب ةب دارملاو « ىنسنلا اذکو یرب رفلا نع ةاورلا ةيةب طقسو « دمحأ دنع وه اذكو

 . ىراصتلاو دوال نمو اضيأ برعلا نم ادلو هلل نأ یعدا نمر ةيرهدلاو نا والا دابع نم مرغ و برعلا نم

 ىف عفو دقو « ءامأ د باوج ىف ءافلا فذحم مه اذك ( هتأدب اک هدیعآ نل ىنإ لوق, نأ ىايإ هیذکع امآ ) هلوق

 اک اندییلف لوقي نأ » دحأ ةياور فو < ید نأ هلوقف یاب] هبیذکت امأف » هلق ىذلا باملا ىف جرعالا ةباور

 ىف عقو 5 4 اهولناف ةاروتلاب اونأف لق ) هلوت هلثمو )2 بيذكتلا ىع لمفأ ةغيص دورو دهاوش نم یهو < انأدي

 ءدب ىف « نوهآ د ظفل ىلع مالكلا مدقت دقو « هتداع) نم نوهأب قلخلا لوأب سيلو » هلبق بابلا ىف جرعالا ةاور

 ةياود ىف ( دلرآ مو دلآ مل ىذلا دمصلا انأو ) هلوق . هجوآلا نم كلذ ريغو نيه ینعع اهنا لاق نم لوقو قلخلا

 ام نازو وهو « رثكالا اذك( دحأ اوف یل نكي ملو) لوق . « دلرب مو دلي ۸ ىذلا دمصلا دحآلا انأو » جرعالا

 وهو « دلی مل» هلوق دع « ىل نكي لو د جرعالا ةاور ىف اذكو « تافتلا وهو« هل نكي ملود ینویمشکسل عقوو . هلبق

 دولوم لک ناکو ءايشآلا دوجو لبق ادوجوم اعدق هتاذل دوجولا بجاو هئاح,. برلا ناكاملو . اضيأ تافنلا

 تفقنا دلاوتتف ةيحاص هسذج نم هل نوكي ىتح هس اجيال و هقلخ نم دحا هك ال ناك الو « ةيدلاولا هنع تفتنا اژدحم

 نأ ثیدح ةرقبلا ریست ىف مدقت دقو ( ةبحاص هل نکت مو دلو هل نوكي ىنآ ) لام هلوق اذه نءو « ةيدلولا هنع

 . انو, هلوق لدب « ادلو وأ ةبحاص ذختأ نأ یتاحیسف د هرخآ ىف لاق نکل « اذه ةريره ىفأ ثيدح یتمع شايع

 نر نأ هنم ذخؤيو . رخالا ظفح ملام هرخآ یف ظفح نیب اصلا نم الك نأ ىلع لومي وهو « جلا دمصلا دحالا

 اثیفکو اوفک) هلوق . كلذ ريرقت قاخلا هدب بانک ىف قبسو « همتش هنآ هيلع قلطب هب قلي ال ما ىلا هريغ بسن

 اهدعب ءافلا رسكو فاك لا حتفب ىناثلاو نيتمضبإ لوالاو « ةديبع ىبأ لوق وهو دحاو ینمع ىأ ( دحاو ءافکو

 : تاق . نكسيو مضي ىأ « فو لقب ارفک : ءارفلا لاقو « دملا مث فاكسلا رسكب ثااثلاو ةزحلا مث ةيناتحت

 «فقولا ىف واو اهلدبيو لصولا ىف زم جو ةز+ أرق نوكسلابو . زمه رینب واولا صفح حتفو روبه أرق مضلابو

 یورو « دم مث رسکپ أرق هنأ ىسارعلا ىلع نب نایاس نع ذا وشلا ف یور من .تآا رق ال تاغل انآ ةديبع ىنأ دامو

 ايفن حاکسا ىف ةءافكلا نن دارملا وأ هلك اشي لو نأ هل اعم هنأ ةبآلا ىنعمو . دم ریذا نکل هلم عفان نع

 يلاعت هناذ نع ةأفاكمملا نا مالک.لا قايس ناف ؛يلوأ لوالاو , ةبحاصللل



 ثيدنحلا ۱٩۷٩ - 2٩۷۷ 00 ۱ ۷

 نا برب ذوعأ لق ةروس (۱۱۳)

 سمشلا بورغ بقو اذإ ۰ لیلا قساغو . حبلا قلفلا : دهاجم لاقو
 ۰ اع مند r كل ی هكا
 ظاو _ يش لک ف لحد اذإ ٠ باو + حبصلا قلفو یرف نم نی ۰ لاقي

 ۳ ها ”تلأس» لاق 00 رز نع ةدبعو صاغ نع نایفس ا ديعس نب ةبيتق اش — عولبك

 < جب لا وسر لاف اک لوقن نحف ٠ "تلقف یل لبق : لاقف یب ىبلا تلأس اف نیتفّوملل نع پک
 [ 4٩۷۷ : ىف هفرط ب 4٩۷۱ ثيدحلا ]

 عروس اضيأ ىعسأو « رذ ىأريغل ةلمسبلا تطةس ( ممحرلا نجرا هللا م - قافلا بر ذوعا لف ةروس) هلوق

 لم الا ق ءاغو) هلوق ۰ ةدييع د یا لاق اذکو , هب رط نم یایرفلا هلصو ) حیصلا قافلا : دام لاتو ( هلوق ٠ ٠ قافلا

 لاق 0 هلوق ٠ « لخد اذا لمللا بقو اذا قساغو ظفاب دوا قيرط نم ىربظلا هلصو ) سلا بورغ بقو ادا

 قاف نم نيبأ وهو ؛ حیصلا قللا : قافلا بر ذوعآ لف 0 هظفلو ءارفلا لوق ره ) حیصلا قاثو قرف نم نيبأ

 عوف م كثردح ق ءاجو 6 اضيأ ءارفلا مالک ره 00 لظأو ہی د لک ف لعد اذا بقو) j ۰ 0 حملا قرفو حبصلا

 :لاقف رەقلا ىلا رظن هلي ی ىنلا نا 2 ةشئاع نزرع ةملس ىبأ قيرط نم عالاو یذمرباا هجرخآ 0 رمقلا قساغلا نأ

 نبأ وه ) نایفس انثدح ( ل . نسح 0 « بقو اذا قساغلا اذه : لاق « اذه رش نم هللاب یذمهتسا ةشئاع اي

 نیت دحوم ةبابل ىبأ نا وه ( ةدبعو ) هلوق * دوجنلا فآ نا وهو "یراقلا ةلد نيا وه ( م ) هلق ۰ ةنييع

 قابسلا اذه ند ماب اهدعب ىلا ةروسلا ريسفأ قف قأيس ) بەك نب ىبأ تاأس ( هلوق ٠ هلوأ مضو ةفيفخ ةين الا

 ىلاعت هنا ءاش نإ مث حرشيو
 : سابع نبا لاقو .  سانلا برب ذوعأ لق إل ةروس ( ۱۱6 )

 وبلق ىلع تبث فا رکذن مل اذإو « بهذ لجو رع هللا رك ةاذاف « ناطيشلا هسنخ دلو اذإ ساوسولا

 ات دو ع شح نب رز نع ةبابل يبأ ی زر ان دح نایفس انئ دح هلل دبع نب ىلع اشو - ۷

 لاف . اذكو اذكل وقي دوسم نبا كاخأ نا رذنلا اأ : تلق بک نب أ تلأس» لاق : رز نع مس

 هک نا لوسر لاق اک لوقت* نحنف : : لاق . تاقف « ىل لیف : : ىل لافف هک نا "لوسر كأم: "یا

 هسنخ دلو اذا ما وسولا : سابع نا لاقو ) هلوق . سالا ةر وس ىمست و ( سالا بري ذوعأ لق ةزوس ) هلوق

 ` نا نع ركذيو : هريغاو « رذ یال اذك ( هچاق ىلع تبث هللا ركذي مل اذاو « بهذ لجو 'زع هللا ركذ اذاف . ناطيشلا
 وهو ربچچ نب ميكح هدائسإ قو م املاو ىريطلا أ 3 فيمض نابع نبأ ىلا هذائسا نال ىلوأ هنأكو؛ سايد

 ىهانيورو « سوسو لفغ اذاو ء سذخ هللا ركذف:لمع اذاف ‹ ساوسولا هچاق ىلع الإ دولوم نم ام و هظفل و. فيعض

 هظفل و لاقم هيفو یزارلا دم نب دم هدانسا ىفو « سابع نبا نع رخآ هجو نم سراف نب دا نب رفع ركذلا

 نم روصم نب دیعس هجرخأ و « ساخ هلل رکذ اذإو « سوسو لفغو اس ۰ مدآ نبا باف لع ها ناطيشلا طح و
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 لفغ اذاو سنخ هلأ مسا ركذو لقع اذاف هياق ىلع ماج ناطیشلا و ناسن الا دل ويد هظفل و سابع نبا نع رخآ هچو

 هوحن سل ثیدح نم ىلعي ىبالو . ءافو ةمجعمب ةيناثلاو فاقو ةلمهمب ىلوالا لقعو , ةثلثمو محب مئاجو « سوسو

 نا هد مالسا هيلع یسیع لأس : لاق ور نب ةورع قبرط نم روصنم نب ديعساو ؛ فيعض هدانحا و اعوفم
 ديعلا رکذ اذاف « بلقلا ةر ىلع هسأر عضاو , ةيحلا سار لثم هسأر اذاف « هارأف مدآ نبا نم ناطیشلا عضوم هبرب
 اذا سنخ ةفللا ف فورعملا ناف ناطیشا هسنخ هلوق ىف رظنب : نيتلا نبا لاق . «”دحو هانم كرت اذاو . سنخ هر

 مث نون ىأ همن هيف ناك هلعل و ٠ دييغتو فیحص وهو تاياورلا عیج ىف اذک : ضايع لاقو . ضوقنأو عجر

 : لاق  مالسلا هيلع ىسيع ةمجرت ىف ىضاملا عب ب ةر ره یا ثيدح ىف ءاج امل ‹ تاحوتفم ةلموم نيس م ةمجعم ءايخ

 هيف ىعداو لاق اذک . اعم نيثيدحلا ىلا راشآ یراخپاا لملف « سخ هيف سیا سابع نا نع یوراا ظفللا نکل

 ص مل ةريره ىبأ ثيدح ىلا راشأ ول هنال حيحصب سيل نیرفلاو ٠ سخن هنأ نم هنظ ام ىلع عرف مث « فيحصتلا

 ضرةي ىأ هضةي هضخم ىنممو « رهاظ هچجوتو « روكذملا ظفللاب هل تعقو ىلا ةءاورلا لعل و « ساره نیاب ثيدحلا
 نم ه ودمم نیا جرا دقو روصتم نب ديعسو سراف نا نع ایهان ركذ نیل نیتباورلا ىف هلوق یعع وهو « هيلع

 « ءاش ثيح هفرصي وبف هجاق ىلع ساوسولاو دولوملا دلو « ناطيشلا وه ساوسولا : لاق سابع نا نع رخآ هجو

 لس ناف : لاق هسنخم ناكم هسنخ ىلوآلا : ىناغصلا لاقو . سوسوف هبلق ىلع مثج لفغ اذاو سنخ هللا ركذ اذاف

 نع ةبابا ىبأ نب ةدجع انثدح ) هلوق ٠ هعیصاب هنمطوو هسخ ةدشل هناكم نع هلازأو هرخأ ىنمملاف فيحصتلا نم ةظفللا
 ایهدرفب و ةرات امبعمجم ناک اکو < نايم وه « معاع انثدحو د لا املا ( دز نع مع انثدحو « شريح ن رز

 ابا تاق بسك نب ىبأ تل اس) هل ۰ رز نم هل مصاع و ةدوع عامب حي رصتلا ىديملا ةءاور ف نأ تمدق دقو یرخآ

 ظفلا اذه عقو اذكه ( اذکو اذک لوقي ) هلوق ٠ لیفطلا وبا یرخآ ةياك هلو ۰ بمک نب ىبأ ةينك ىه ( رذنملا

 راججلا دبع قيرط نم هجرخآ ليعامسالا ناف نايفس نم كلذ نظا و . هل اماظعتسا همم أ ةاورلا ضعب نأكو « امهم

 ىف هب جیرصتلا ثيأر ین ال ىراخبيلا هما ىذلا نأ الوأ نظأ تنكو < ماج الا ىلع كلذک نایفس نع ءالملا نبا

 نمو نايفس نع یدیملا هجرخأ اذكو « فحصملا نم ابکح كاخأ نإ ىبال تاق ههظفلو نايفس نع دحأ ةءاور

 نياو اضيأ دمحا هجرخأ دقو . همه ةرات و كلذي حرصي ةرات ناك نايفس نأكو « جرختسلا » ىف من وبأ هقيرط

 جرخأو « هفحصم ىف نيتذوءملا بتکیال ناك دومسم نب هقا دع نا د ظفلب مصاع نع ةيلس نب دام ةياور نم ناپح

 هجرخأ دقو « ما هيف اضيأ اذهو « نيتذومملا ىف لوقي هللا دبع نا » ظفلب مصاع نع شايع نب ركب ىبأ نع دمحأ

 ديزي نب نم رلا دبع نع قاما ىنأ نع شعلا قيرط نم هبودم نباو یناربطلا دنسلا تادايز ىف دمأ نب هللا دبع

 :شععالا لاق . هللا پاتک نم ابل امبئ] لوقب و هفحاصم نم نيتذوعملا كمي دوعسم نب هللا دبع ناك و لاق یمخنلا

 قو راربا هجرخأ دقو < ىضاملا بابا ىف ىذلا ةبيتف ثيدح وحن ركذف بعك نپ فأ نع رز نع مصاع انثدح دقو

 . ةباحصلا نم دحأ كلذ ىلع دوعسم نبا عباتي ملو « راذبلا لاق « امهب ذومتب نأ اب ینلا سآ ان » لوقي هرخآ

 نم ناجح نبا هيف دازو سماع نب ةيفع نع لسم حیح یف وه : تلق . ةالصلا ی امهارق هنأ لب ىنلا نع حص دقو
 ىنأ قيرط نم دمحأ جرخأو « لعفاف ةالص ىف امهتءارق كن وفت ال نأ تسطتسا ناف د ماع نب ةيقع نع رخآ هجو

 هدانساو ءامبب ارفاف تيلص تنأ اذا : هل لاو نيئذومملا ءأرفأ ب ىنلا ناد ةباحصلا نم لجر نع ريخشلا نب ءالعلا
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 یضاقلا لوأتدقو «نیتذومااب امهيف أر قف حیصاا لص يذلا ناد لیج نب ذاعم تیدح نمروصنم نب ديعسل و حيمص

 دوعسم نبأ رکن مل : لاقف دوعسم نبا نع یکح ام هريغو ضایع هعبتو « راصتنالا » باثک ىف ىنالفابلا ركب وبأ

 ىنلا ناك نإ الإ اثیش فحصملا ىف بتکی ال نأ یر ناك هناف « فحصملا ىف امجنابئا ركنا امنو نآرقلا نم امهتوك

 وهو . انآرف اوكا ادحج سیل و هنم لیوأت اذیف ؛ لاق « كلذ ىف نذالا هغلبي مل هنأكو « هيف هتب انك ىف نذآ ملل

 باتك نم اتدیل امن] لوقيو : اف ءاج ثيح كلذ عفدت اهتركذ ین ةعرصلا ةحيحصلا ةاورلا نأ الإ نسح ليوأت

 نبا فالتخا نكي مل :یضاقلا ريغ لاقو . دوكذملا ليوأثلا ىشمتيف فحصاا ىلع هللا باتک ظفل لمح نكم معز . هللا

 نهو . ىضاقلا هنيب ام مما هنأ اذه ىف ام ةءاغو . یهتنا امهتافص نم ةفص ىف ناك امن أو ؛ امهتينآر ق ىف هريغ عم دوعسم
 ىلع نوملسملا عمجأ : بذرلا حرش ىف یوونلا لوف امأو . عما اذه دعبتسا ثيدحلل اهتدروأ ىلا قرطلا قام لمأت

 « حیحصب سيل لطاب دومسم نبا نع لقن امو « رفک اثپش امعب دحج نم نأو « نآرقلا نم ةحتافلاو نيتذوعملا نأ

 راک.:ا نم دوعسم نبا نع لقن ام : « لحنا ١» لئاوأ ىف لاقف مزح نب دم وبأ كلذ وحنل هقبس دقو ء رظن هيفف
 لقنلا اذه نأ نظلا ىلع بلغألا : هريسفت لئاوآ ىف یزارلا رخفلا لاق اذکو . لطاب بذک ومف نيئذومملا ةينآرق
 ليوأتلاو ةحيح ةاورلا لب « لبقي ال دنتسم يغب ةحيحصلا تاياورلا ىف نمطلاو ٠ لطاب بذك دوعسم نأ نع

 لاق دقو« لوجةم رې هرارقتسا دارا نإو « شودخم وبأ رصع لعد هلومت دارأ نإ هلقن یذلا عامجالاو 6 لمتع

 ۱ مل اإ و , كلذب اورفک مهن] لقي ملو ةاكزلا عنم ىلع ركب وبأ مياتاق الو :ةاكرلا ىعنام ىلع مالكسأا ىف غابصاا نبأ

 دوعسم نبأ نع لا ام كلذکو : لاق . اهدحچ نم رفکن نالا نو : لاق . رقتسا نكي مل عامجإلا نال |ورفکی

 رخفلا عض وملا اذه لكشتسا دقو . كلذ دعب قافتالا لصح مث « كلذب عطقلا هدنع تبشر مل هنا ىعي « نيئذ وعملا ف

 انلق ناو « امهركنأ نم ريفكن مزل دوءسم نبا رصع ىف ار اوت ناك نآرقلا نم امم وک نإ انلق نا : لاقف ىزارلا
 .ةیعص ةدقع هذهو : لاق . رماوتي مل نآرةلا ضعب نأ مزا ذوءسم نبأ رصع ىف رتاوتي مل ناك نآرقاا نم اه وك نإ

 . ىلاعت هللا نوعب ةدقملا تلحناف « دوعسم نبا دضرتاوتي مل نكل دوعسم نبأ رصع ىف ارتا وتم ناكدنأ لاهتحاب بیجاو
 نحنف لئاقلا ( قلي هللا لوسر لاق اک لوقن نحنف لاق . تلقف « لق ىل ليق : لاقف هلي هللا لور تلأس ) هلوق
 هنأ رومشلا نکا « كلذ لثم لاف اضيأ دومسم نبا نأ طسرالا ىف ىنا رطلا دنع عقوو . بەك نب یا وه خلا لوقت
 اهن وک ىلع عامجالا ىف نأ الإ ,دارااب حیرصت ىنأ باوج ىف سيل و. هيوار ىلع بلقنا هلماف بمک نب ىبأ لوق نم
 بارصلاب معا ىلاعتو هناحبم هّللاو « داحالا رابخأب دی اسالا فلك نع ةياغ نآرقلا نم

 ىف امو ةءوفرملا ثيداحألا نم اثيدح نيعبرأو ةين امو ثيدح ةا ىلع ريسفتلا باتک لمتشا : ( ةماخ )

 هيف كلذ نم رركملا « هائم» ىف امو ةقلعم ةيقبلاو اثیدح نوو ةسمخو ثيدح ةثاعب رأ كلذ نم لوصوملا « امكح

 ابضب رخت ىلع لسم هقفأو « ثيدحو ثيدح ةئام امنم صلاخلاو « اثیدح نوعب رأو ةينام و ةئامب رأ ىضم عفو
 یهو امینع ىلاعت هلا ىضر ضايع نبا ريسافت نم اهنم ريثكسلاو ؛ عفرلا ىف ةرهاظ تسيل اث ركل اهرثكأ جرخ لو

 سايع نبا كثيدحو « انؤرنأ یآ م ر# ثيدححو « ةحم اما ىف ىلعملا نإ ديعس یآ ثيدح : اثیدح نوتسو هتس

 «ىريغ نيتلبقلا لص نم قیی اد سفأ ثیدح و «باتکلا لهأ اوقدصت ال » ةر ره نآ تیدحو « مدآ نبا یبذک »

 نبا ثيدحو ‹ م هنوقيطي نيذلا ىلعو ) ريسفت ىف هثيدحو «صاصقلا ليئارسإ یب ىف ناک» سابع نبا تیدحو
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 اوقلت الو ريسفت ىف ةفيذح ثيدحو « « ءاسنلا نود رقي ال اوناك ناضمر لز ال » ءارلا تیدح و ‹ كلذ ىف رع

 الو إل لوزت ىف راس نب لقعم ثيدحو « عمل ثرح اس الف رع نبأ ثيدحو , ( ةكلهتلا ىلا عیدی

 یف سابع نبا ثیدحو ؛ ( اجاوزأ نورد و کنم نوفوتب نيذلاو ال لوزن ىف نام ثيدحو ؛ € نهولضعت
 نبا ثيدحو ,كد>أ دويأو یف رع نع سابع نبا ثيدحو « ابجوز اهنع ىفوتملا ف دوعسم نبا ثيدحو ؛ اهريسفت

 هب اأو یب ىنلا ناک و ثيدحو ٠ € انإسح ) ىف سارع نبأ ثبدحو « )کف یف ام اودبت ناوإ ىف رمع

 ساوع نبأ ثيدححو ؛ نأ نب هللا دمع ةصق ىف دز نب ةماسأ ثردح رخآ ىف عقوو « ثيدلا « نیکرشلا نع نوفعإ

 (لارم انامج لکا وا) ی هئو حو ٠ هنأ مای. قحأ ه ؤاماوأ ناكل جرلا تام اذا ناک و هثیدحو « دلولل لالا ناک د

 هني دبحاو ٠ (مهسفنأ ىملاظ ةكئالملا مافوت نيذلا نا لوزن ىف هثيدحو « «نيفعضت لا نم ىمأو انآ تنكو هثیدحو

 « قافنلا ىف ةفيذح ثيدحو « ىم نب سنو ىف دومسم نبا ثيدحو , ( رطم نم ىذأ کب ناك نا ) لوزن ىف
 , ( رداقا وه لق إل لوزن ىف رباج ثيدحو . نيملا ةرافك ىف امبأ نع اهثيدحو « نيهلا وفل ىف ةشئاع ثيدحو

 عم سيق نب رحلا ثيدحو « ( ءایشآ نع اولآتال» لوزن ىف سابع نا ثيدحو « ةرشالا ىف رع نبا ثيدحو
 ‘€ بلا مملا ) ريسفت ىف سابع نب ثيدحو « اهريسفت ىف ديبزلا نا ثيدحو « ( وفعلا ذخ ال هلوق ىف رم

 « ةثالث الإ طلا هذه باحصأ نم قب امو ةفيذح ثيدحو ( نورباص نورشع کنم نكي نإإل ريسفت ىف هثيدحو

 6 6 مدودص نوني إل ريسفت ىف هثبدحو « راذلا ىف ركب ىبأ ركذ هيفو ریبزلا نبا عم هتصق ىف سابع نبأ ثيدحو
 ثيدحو ؛ عمسلا قرتسم ةفص ىف ةريره ىبأ ثيدحو « ( تبع لب ) و ( كل تيه ) ىف دوعسم نبا ثيدحو
 لوقت انک د هشردحو « « ىدالت نم ميرمو فیکلا د ىف دوعسم نا ثيدحو « ( نيضع ) ريسفت ىف سابع نب
 ىف صاقو ىبأ نب دمع ثيدحو « ( ايؤرلا انلمجامو  ریسفت ىف سابع نبا ثيدحو , «اورثكاذا یحل
 ةشلاع ثندححو « ( فرح ىلع هللا دبعي نمأس انلا نمو ) ریست ىف سايع نبأ ثيدححو ؛ (الاعا نيرسخالا )

 ىلع ةالصلا ىف لیعس ىبأ ثردحز ؛ ) داعم ىلا كدارا 2 ىف سابع نآ ثيدحو « ( نه رخت نی رضل و ۱ لوزت ىف

 ینلاو ) ريسفت ىف ةشئاع ثبدحو « ىلع فلت ءایشآ نآرقلا ف دجا یا و باوج ىف سابع نبا ثيدحو « ىنلا

 رابدأ ') ريسفت ىف سابع نبا ثيدحو « لستفلا ف لوبلا ىف لفغم نب هللا دبع ثیددو « ( كل فأ ةيدلاول لاق
 نا ثردحو « ) مدعوم ةعاسلا لب 2 لوزت ىف ةشئاع ثيدحو < 4 تاللا ) ریسفت قهشدحو « (دوجسلا

 ثيدحو ؛ رام الا لضف ىف مقرأ نب دز نع سنأ ثیدحو ‹( فورعم ىف كنيص الو إل ريسفت ىف سابع

 ريسفت ىف هلیدحو ۽ حون موق ىف تناك ىتلا ناثوآلا ركذ یف هثيدحو ( ماز كلذ دعب لتع ) ريسفت ىف شایع نإ

 ۰ 4 هان عدیاف ) ريسفت ىف هثیدحو « ( قبط نع اقيط نکرتل ) ريسفت ىف هثیدحو 14 رصقلاك ررشب یر و

 ىف بعك نی"فآ یدحو ؛ ییثسکلا ريخلاب هريسفت ىف سابع نبا ثيدحو ء رثوكلا رکاذ زیست ىف ةشئاع ثيدحو
 , هريو قلا هلی ىف اهضعب مدقت ارش نونامثو ةا مدصا نف ةباحصلا نع راثألا نم هفو . نيتذوعملا

 دا هقو . اممضوم یف اهم دحاو لک تنیب دقو ؛ ةليلق یهو ٠

 (نآرقا لئاضف بانک هلوأو « عساقلا ءرجلا هللا ءاش ]  هيليو . نماثا ءجلا مت
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 ةف ص

  یزانلا باتک - 515 ةمقب

 بابل

1۷۲ 

 41۷۳ سس ۵

 ناضهر ىف حتفلا ةوزذ

 ؟ حتفلا موب ةيارلا يا رد نبأ
 هکبم ىلعأ نم عللي ىنلا لوخد
 حتفلا موب هب ىنلا لزنم
 ( حتفلاو هللا رص ءاج اذا 2

 « سانلا ابمرح ملو هللا ابهرح کم نإ »

 حفلا نهز 3 هماقم

 حتفلا نع ی رخآ یرداحآ

 ) مت رثك تبجعا ذإ نينح موب و ۱

 ساطوأ ةأزغ

 نام ةئس لاوش ىف فئاطلا ةوزغ
 دحين لبق ىتلا ةيرسلا
 ةعذج ىو ىلا دلاخ تعب

 ىجلدملا ةمقلعو ةفاذح نب هللا دبع ةيرس
 نملا لا ذاعمو یوم نآ ثعب

 نیلا ىلا دلاخ و ىلع ثءب
 ةضلخلا ىذ ةورغ

 ماذجو مخا ىلإ لسالسلا تاذ ةوزغ

 نملا ىلا لجبلا ري رج باهذ
 ةديبع نآ ةراماپ رحبلا فيس ةوزغ

 عسن ةنس ىف سانااب ركب یآ جرح

 بالا ةحفص

 VY ملم

TA At 

At514  

AY۷۰  

 ۷۱ ٩۱

Y۲ ۳ 

۰ ۷۳ 

 الإ هك

 ۷۰ ٠١

V1 ٠٠١ 

۳ ۷۷ 

۶۰ ۷۸ 

۳ ۷۱۹ 

۰۵ ۸۰ 

 مل ۰۵

AT ۹ 

۱۴4 ۸۳ 

Af ۰ 

 مو ۰

 مق ۱

AV ۱ 

ARN ۳ 

 ۳ ۸٩

 م ىنب دفو

 رينعلا ىنبأ نصح نب ةئييع ةوزغ
 سيلا دبع دفو

 لاثأ ن ةا ثيدحو . ةغينح ىب دفو

 یسنعلا دوسالا ةصق

 نارجن لما ةصق

 نيرحبلاو نام" ةصق

 نالا لهأو نييرعشالا مودق
 ورگ نب ليفطلا و سود ةصق

 متاح نب یدع ثيدح ٠ ”ىط دفو
 عادولا ةجح

 (ةرسعلا ةوزغ یهو) كوبت ةوزغ

 كلام نب بک ثردح

 رجحلا دللي ىنلا لوزن

 سنال ثيدحو . ةبعش نب ةريخملل ثيدح

 رصیفو یرسک لا مقلب هباتک
 ةتافوو لب هض رم

 2 ىنلا هب مكنام رخآ

 هالو ىنلا ةافو

 یدوپ دنع ةنوهرم هعردو مع قوت

 لي هضرم ف دیز نب ةماسأ ثعب

 « سمخ ذنم هِي ىنلا ائفد و ثيدح

 ؟ علم ىنلا ازغ م



 س ريشا 5
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 €( نآرفلا ريسفت باتک - 1۵ )
 مقر 44۷4 # 4٩۷۷

 باك لا ةحتاف ىف ءاج ام
 نيااضلا الو مباع بوضذملا ريغ

 ۲۰ ةرقبلا ةروس )

 اراك ءامسألا مذآ لعو
 نيقفانملا نم رهياحصأ بتي طايش ىلإ دهاج لاق
 نردلعت رتتأو ًادادنأ هلل اوامجت الف
 ىواسلاونملاوكيلءانل رثأر مالا كيلعانللظو
 امد ولكف هرقل هذه ولخدا اناق ذإو

 لير ًاودء ناك نم

 اهأسنن وأ ةنآ نم خست ام

 ةناحيمس ادلو هللا ذخنا اولاقو
 لبصم مهارب] ماقم نم اوذختاو
 تديلا نم دعاوقلا مهاد عفر لو
 انيلا لزنأ امو هللا انمآاووق
 مهتابق نع مال وام سامانم ءارفسلا ل وقيس
 اط سو ةمآأ ك انلعج كلذكو
 املع تنك ىلا ةلبقلا اذامج امو
 ءاهسلا ف كبجو بلقت یر دق
 ةبآ لكي باتکلا اوت وآ نيذلا تيتأ نثلو
 هنوفرغي باتنكلا مانيقأ نيذلا
 ال وم وه ةبج و لکسا و

 كرج و لوف توج رخ تب> نمو

 كجو لوف تجرخ ثبیح نمو

 هللا رئاغش نم ةورملاو اصلا نا

 ًادادنأ هنأ نود نم لنختي نمو

 صاصتلا ميلع بک اونمآ نيذلا امأ اب
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 مايصلا مكياغ بک او نمآ نیذلا اهيأ اي
 تادودعم امايأ

 همصيلف رهشلا نم دوش نف

 تاس ىلإ ثفرلا مايصلا ليل ل لحأ

 . طيخلا کد نيبني ىتح اوبرشاو اوکو
 رجفلا نم دوسالا طيخلا نم ضيبالا

 اهروبظ نم توببلا اوتأت نأب لا سيل و
 ةنتف نوكت ال ىح ممولتاقو
 الا ىلإ مكيديأب اوقلتالو
 ىذأ هب ۳ انا مع منم ناك نف

 کبد نمالضف اوغتبت نآحانچ مكيلعسيل
 سانلا ضافأ كثرح نما وضيفأ مم

 ةنسح امن دلا ىف اننا ابر لوقي نم ممد

 ماصخلا دلا وهو
 لثم مكنأي الو ةئجلا اولخدتت نأ متبسح مأ

 مك-ابق نم اولخ نيذلا
 کا ثرح مؤاسن

 نولجأ نغليف ءاسنلا مقلط اذإو
 اجاوزآ نورذو منم نوفوتي نيذلاو
 ىط.سولا ةالصلاو تاول ملا ىلع اوظفاح
 نیما هلل اوهوقو

 انايكر وأ الاجرف متفخ ناف
 اجا وزأ ن ورڏيو کنم نرفو# نيذلا و

 قاوملا ىمفيكق دأب ر مدا ربا لاق ذإو
 ةنج هل نوک نأ كدحأ دوبأ
 انامل سانلا نولأسي ال
 ايرلا مرحو عيببأا هللا لحأو
 اب را هللا قحع
 هللا نم برع اوتذأف

 ةرسيم ىلإ ةرظنف ةرسع وذ ناك ناو



 سربفلا ۷۸

 بالا ةقلم بایلا ةحفض "

 دال وا ف هللا ميصوي ۶: ۳ هللا ىلإ هيف نوعجرت امر اوقاو هنا ۰۵

 مجاوزأ كرت ام فصن لو  ه ۶ هوفنت وأ کسفنآ ىفاماودبت ناو ه4 ۰ ۱

 امرك ءاسنلا اوثرت نأ مل لحيالا + ۰ هب ر نم هيلا لزنأ اع لوسرلا نآ هو ۰۹

 لاوم انلعج لک و ۷ ان ۷ (۲ - نارع لآةروم) ۳۰۷

 ةرذ لاقثم لظرال هللا ۸ ۹ ی ات و

 دیهشب ةمأ لک نم انج اذإ نيكف 4 Yo ESS دارس
 رفس لد وأ یضم تك نإو ۱ ESN E يرو

 لوسرلااوميطأو هللا ارعيطأ ۱۱ ۳ ام 11:
 كوكحي ىتح نونهؤيال كبرو الف ۱۲ ۶ نوبحت ام اوقفنن ىح ربا اولاثت نا ۳ ۰٠

 ماع هللأ ممنآ نيذلا عم كئوأف + Yoo نيقداص متنک نإ اهولئاف ةاروتلاب اونأف 5 7

 هللا لیبس ىف نولناقت ال کل امو ا ۵ سان تجرأ ةمأ ريخ حک پچ

 نیتشف نیقفالا ق عسل اف ۱« ۰ الشفت نأ کنم ناتفئاط تضذإ ۸. ۰

 مچ هزاز ادمعتم انمؤم لقي نمو ۱۰ ۷ ءىش سالا نم كا سیا ۵ ٩۰
 مالسلا كيلا قلآ نا اولوقت الو ۱۷ ۸ مكارشأ ىف موعدي لوسرلاو ۱.۰ ۷

 نردهاجلاونينمومانمنودعاةلاىوتسيال ۱۸ ۰ انبات هما Fy نوب

 ممسفنآ یلاظ کنالما مافوت نيذلإ نإ ٠١ ۲ لوسرلاو هت اوباجتسا نذل ۸ ١١
 ءاسنأو لاجرلا نود نیفح طتسلا الإ ۲۰ ۷4۳ کل اوغج دق نمانلا نإ ۰۹

 مهنع وفني نأ هللا ىع كئلوأف ۲۱ 54 | ا مانآ ام نولخب نيذلا نيسحيالو ۲۰
 رطم نم ىذا کب ناك نإ عيلع حانجالو ۲۲ ۲۹6 |نم باتکلا اوتوأ نيذلا نم نعمستلو ۰ ٠١

 ءاسنلا ف كنوتفتسيو ۲۳ ۲۹۵ | اريك ىذأ اوكرشأ نيذلا نمو کسابت

 حشلا سفنآلا ترضحأ و ۷ بیو اوتآ ام نوحرفی نيذلا نیسحنال ۱ ۳۲

 رانا نم لفسالا كردلا ىف نيقفانملا نإ تو بد ضدالا و تاواهسلا قلخ یف نا ۷ ۰۵

 حون لإ انیحوا اک كيلا انیحوا انإ م٢ »+ ًادوءةو امايق هللا نورك ذي نيذلا ۲۰۵ ١8

 الكاف مكيتفي هللا لق كنوتفتسإ ٣۷ مهب | هتيرخأ دقف راثلا لخدت نم كن ابد ۲۷۹ ٠١
lar ill) ۲۰ YY5 2 ةروس ۱ ۱ ۳ ناع الل یدانپ دانم  

 ارح اهدحاو مرح ۱ ۷۸ ( 4  ءاسنلا ةروس ) ۲۳۷

 کنید کسا تلكامويلا ۲ ہا یاتیلا فاوطسقتال نأ متفخنإو ۸ ١
 ابیط اديعص اوممیتف ءاماودجت لف ۽ ۷۷۱ فورعااب لک ااف ًاریتا نكنمو + ۱
 الئاقف كبرو تنأ بهذف < بيس نرقل ولوأ ةمسةلا رضح اذإو ۳ ۳
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 هلوسرو هللا نرب دا نيذلا ءازج ۶]

 صامصت حورجلاو

 كيلا لزنآ ام غلب لوسرلا هيأ اب
 مكن اعأ ىف وفلاب هقا مدخاويال

 کد هللا لحأ ام تابيط اوهرنال
 مالزالاو بامنالاو رسيملاو را اإ

 ناطيشلا لمع نم سجر
 تاداصلا اوامغو اونمآ نيذلا ىلع سیا

 اومعظ ايف حانج

 وست کد دبت نإ ءايشأ نع اولأستال
 الو ةيئاس الو ةريح نم هللا لءج ام

 ماح الو ةلمضو

 مهف تمدام ًاديبش مهياع تنكو
 كدايع مهنا معن نإ

 ( ماعنالا ةروس)

 وه الإ املعيال بيغلا حئافم هدنعو

 ميلف ثعجا نأ لع رداقلا ره لق

 لظب مهناع| اوسو: لو
 نیلاملا ىلع انلضف الكو اطولو سوی و

 هدتنا مادهف هللا ىده نيذلا كئلوأ
 رفظ ىذ لک انمرح اوداه نيذلل ىلعو

 شحا وفا اوبرقتالو

 هب طرعو ظیفح لیکو
 مءادهش له لف
 اناما اسفن عفن ال

 (۷ - فارعالا ةروس )

 شحاوفلا فر مرح اع]

 هر هلكو انتاقيل ىموم ءاج الو

 امیج سرلا ها لوسر ىلإ سائلا اهيا 1
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 مح چ چ ام > و ان محا چ چ

eامه خلا هک ےک  

 ةطح اولوقو
 فرعلاب سأو وعلا ذخ

 (۸- لافن الا ةروس )

 لافنالا نع كنولأسي
 ماعد اذإ لوسرال و هل او یجتسا

 كدنع نم قلا وه اذه ناك نإ ملا

 ةنثق نوکنال ىح مولناتو

 لاتفلا ىلع نينمؤالا ضرح ىنلا اهيا اب
 کنع هللا فذخ نآلا

 (وةءارب ةروس )

 هلوسرو هللا نم ةءارب

 رپشآ ةعإ را ضرالا فا ود

 سالا ىلإ هلوسرو هللا نم ناذأو
 نکرشلا نم متدهاع نيذلا الإ

 مهل ناميأ ال منإ رفكلا ةمئأ !ولئاقق
 ةضفلاو بهذأا نوزنکی نيذلاو

 منج دان ىف اهيأع یمح موي
 ارپش یشع انثا هللا دنع دوپشلا ةدغ نإ

 راغلا ىف امه ذإ نينثا ىلا
 باقرلا فو مولف ةفاؤملاو

 نینمّولا نم نيعوطملا نوزملي نيذلا
 مهل رفغتست ال وأ مهل رفغتسا
 ادبأ تام مم دحأ لد لصاالو

 مهلا مجاقنا اذإ حل هللاب نوفلح

 ممونذ اوفرتغا نورخآو

 اورفغتسي نأ اونمآ نيذلاو ینلا ناکام
 نیک ر شیلا

 نيرجاوملاو:ىنلا ىلع هللا بات دقل



 شرفا

۳۷ 

 وه چ مك ص

 مو دج دج اح

4 

 !وفلخ نيذلا ةثالثلا لهو

 عم اونوكو هلا اوةتأ:اونمآ نيذلا ام
 نيقداصلا

 کسفنآ نم لور مءاج دول

 (۱۰ سوپ ةدوس )

 نول لک نم ءاملاب تينف : طلدخاف

 رحیاا ليث ارسأ ىنبب انزواجو

 ( ۱۱ - دوه ةدو- )

 هنم اوفختسیا مرودص نونثي مهإ الا
 ءاملا ىلع هشرع ناكو

 اع ماعأ ندم لاو

 ر ىلءاوب ذکنیذلاءالژهدامهالالوقرو

 ةملاظ یهو یرقلا ذخ ااذا كب رذغأ كلذاكو
 ليللا نم افلزو راهنلا فرط ةالصلا نأ و

 1 ۱۲ - فسوي ةروس )

 بوتعب لآ ىلعو كيلع هتمعف متو

 نیلئاسا تایآ هتوخا و فسو» ف ناكدقل

 هسفن نع اهترب ىف وه ىلا ةتدوارو

 كبر ىلا عجرا لاق لوسرلا هءاج الف

 لسرلا سأيتسا اذإ یتح

 ( ۱۳ - دعرلا ةدوس )

 یننآ لک لدعتام معي هلل

 )4>1 - میها را ةروس )

 ءامملا ىف ابعرفو تب اث اباصأ ةيمط ةرجشك
 تب زا لوقلاب اونمآ نيذلا هلل تنك

 ًارفك هللا ةمعن اولدب نيذلا ىلإ رت لا
1 
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 ) ۱۵ ب رجال ةروس)

 نیبم بابش هعبنأف عمسلا قرتسا نم الإ
 نيلسرملا رجلا باعا بذک دقلو

 مینا نآ را و یاثلا نم اعیس كانينآدفل و

 نيضع نآرقلا اولعج نذلا

 نيقيلا كيتأي ی كبر دبعاو
 ' (١؟- لحنلا ةروس )

 رمعلا لذرأ ىلإ درب نم نمد

 (۱۷ - « ءارسالا » لیئارسا ینب ةروس )

 مج سم امج اچ

 مرسوءد كيلا نوضغنیسف

 ليئارسإ یب ىلإ انيضتو
 ما را دچساا ند اليل هديعب یرسا

 مدآ ىنب انمرك دقلو
 حوا عم اذامح نم ةيرذ

 اروب ز دواد انينآو

 هلود نم متعز نيذلا اوعدا لق

 ةليس ولام ر ىلإ نرغتإي ن وعدل نيذلاكداوا

 ساناا ةنتفالإ كاني رأ ىتأ ايؤرلا اناعجامو

 ًادوبشم ناك رجفلا نآرق نإ
 ًادو# اماقم كبز كئعبي نأ یم
 لطابلا قهذو قلا ءاج لقو

 حورلا نع كنولأسو
 اهي تفاخت الو كنالصب رج الو

 ( ۱۸ - فرکلا ةروس )
 الدو ءیش رثكأ ناسنالا ناکو
 نيرحبلا عمج غلب أ ىتح حربآ ال

 امهتوح ايسا امهتيب عم اغلب اب
 ان ءادغ انآ هاتفل لاق ازواج املف



 لا

 ١¢

 © ي دمج د( ےہ

 الامعا ني رسخألاب مكثبنن له لق
 ةئاقل و ممر تاب اب اورفک نيذلا كثلوأ

 ( ۰-۱۹ صعیک » میم ةروس )

 ةرسحلا موي مرذناد

 تای آپ نفك ىذلا تيأ رفآ

 أدبع نہج رلا دنع ذا مأ بيغلأ علطأ

 دم باذعلا ند هل دعو

 ًادرف انينأيو لوقي ام ةثرئو

 ) ۳۲۰ سم هط ةروس (

 ىعفنل كتمذطصا و

 ىقابعب رسأ نأ یموم ىلإ انيحدأ دقلو
 قف ةدجلا نم كج رخ الف

 (۲۱۰- ءايبنآلا ةدوس )

 یدالت نم نهد لدالا قانعلا نم حف

 هدیعن قاخ لوأ انأدب اك
 (۲۲ جا ةروس )

 1 راکم سانلا یر رو

 فرح ىلع هللا كره نم ساناا نهود .

 مد ىف اوهصتخا نامهخ ناذه

 ( 74 - دونلا ةروس )

 مبجاوزأ نومد نيذلاو

 قم ناك نإ هياع هللا ةئمل نإ ةسماخلاو

 نیبذاکسا

 درشت نأ باذعلا امنع أردیو
 نم نک نإ اهيلع هلا بضغ نأ ةسماخلاو

1۹۰ 

 ےس

 د

 نيقداصلا

 نم ةبصع كفالاب اوءاج نيذلا نإ

 انل نوكي ام متلق هومتعمس ذإ الول
 هتخرو مكيلع هللا لضف الولو

 کتنسا اب هت وقلت ذإ
 ادبأ هلال اودوعت نأ هللا كظعي
 ميكح ماع هللاو تايآلا كل هللا نیبیو
 ةشحافلا عيشت نأ نوبحي نيذلا نإ

 نو,ویج ىلع نهرمخي نيرضيلو
 ) ۲۵ - ناقرفلا ةروس )

 مج ىلإ مهوجد ىلع نورشحي نيذلا
 رخآ الإ هللا عم نوعدبال نيذلا

 تائسح مم ادم هللأ لدي كل واز

 امازل نوکر فوسف

 ( ۲۹- ءارعشلا ةروس )

 نوثمبي موي یخ الو
 نيب رف الا كت ريشع رذنأو

 ( ۲۷ -لقلا ةروس )

 ) ۲۸ - صصقلا ةروس )

 تييحأ نم یدم الل كنإ

 نآرثلا كيلع ضرف ىذلا نا

 ش ) مو توبكذملا ةروس )

 ( ۳۰۰ مورلا ةدوس )

 (۲۱ - نامقل ةروس )
 ميظع مظل كرشلا نإ هتلاب كرشتال
 ةعاسلا لع هدنع هلأ نإ
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 ( ۳۲ - ةدجسلا ةروس )

 نيعأ زرف نم محل ىنخأ ام سفن مت الف

 ( مم بازحألا ةدو-)

 رذنملا نب مدارا ىنثدح

 ماب *ار ال موعدا

 هڪ ىطق نم مېت

 ايندلا قبلا ندرت نتن.كنإ كجاوزال لف
 هلو رو هللا ندرت نتنک ناو
 هيدبم هللا ام كفن ىف نخ و

 ءاشت نم كيلا ىوؤت و نهنم ءاشل نم"یجوت

 ملا نذؤي نأ الإ ىنلا تويب اولخدت ال

 ش هوفضت وأ اتیش اودبت نإ

 ىنلا ىلع نولصي هتکالمو هللا نإ
 ىموه ارذآ نيذلاكاون وكن ال

 (م؛ ب أب ةدوس )
 مهيولق نه عزا اذإ ی

 (۳۵ - « رطاف , ةکئاللا ةروس)

۱ 

 ( ۴١ - س ةروس )

 اهل رتتسا ىر سمكلاو

 ( م۷ - تافاصلاو ةروس )

 نياسرألا نا سنوي نإ,

 ( ۳۸" ص ةدوس )

 باللا ةحاص

 صةروس ىفةدجسلا ۱ 4
 یدهب نم دحال یفینب ال اکسام یل به ۲ 1

 نيفاكتلا نم انآ امد ۲ هوب

 ( ۳۹ صزلا ةروس ) 9:۷

 ممسفنآ لعارفرمآ نيذلا یدایع اب ۱ ٩8

 هردق قح هثا اوردق مو ۽ ۰

oo)هدضرق مج ضرالاو م  

 روصلا قخفلو < ه١

 (؛.-«ءرفاغدنمؤل|ةروس) ۲

  ( o00تلصف و ةدجسلا مح ةروس ۰ - )4 )

fae" كيلع دېش نأ نورتتست مت مث :كامو ١ ۰٩۱ 

  ۲ ۲م ادرأ بد متظ ىذلا حظ علذو

  ( o1قسعح ١ یروشلا « - 4۲ (

 ف رقآ ىف ةدولا الإ 4 1١

 ) 4۳ م فرخ زلا"م > عروس ) 010

 كبر انيلع ضقیل كاما اودانو 0۸ ١

 احفص ركذلا ع برضتفأ ۲ ۹

 ( (( - ناخدلا مح ةروش ( ۹

 نیبم ناخدب ءایسلا ینآت موي بقتر ۰۱ ١

 مآ باذع اذه سانلا یمن ۲ . ۷۱

 نيمم لوسر مءاج دقو ىركذلا مه ىنأ 4 ۵ ۳

 نونجب مع اولاقو هنع اولوت مث 0 ۵ ۳

ov‘نومةتنم انإ ىركلا ةشطبلا شاعبا موپ  



١ 

00 4 

 ) (ه ب ةيثاج لا مح ةروس )

 رهدلا الإ انكنام امو
 ( 45  فاقحألا مح ةروس )

 نأ یتنادمنآ اکا فآ هدلاول لاق ىذلاو

 جرخآ
 متد وأ لبةتسم اضراع هور املف

 ( - ل دم ةروس )

 عماحرآ اومطقتو

 ( 4۸ - حتفلا ةدوس ) :

 ایم احتف كل اتحتف ان]

 رأت امو كبنذ نم مدقت ام هللا كل رفغيل

 اربذت و ًارشبمر ًادهاش كانلسرآ ان]

 ةنيكسلا لزنآ ینلا وه
 ةرجشاا تحت كن ومیابب ذإ

 ( ٤٩ - تارجحلا هوس )

 ینلا توص قرف مكاودأ اوءفرتال
 تارجحا ءارو نم كنوداني نذلا نإ

 ( ۰٠ق ةروس )

 دب نم ند له لوقتو

 سميشلا عولط لبق كبر دمحم حيسو

 ( ه١ - تايراذلاو ةروس )

 ( ۵۲ - ررطلاو ةدو- )
 ةضيرم یهو |مفاوط ىف ةلس مآ ثيدح

 ( هون - مجنلاو ةروس )

 هر 22 يذلا ةيؤر نع ةشئاع ثيدح

 یزعلاو تاللا مبا رفأ

 بابا ةحفس
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 ےل مچ محم چ چ سم

Vor 

 ىرخألا ةثلاثلا ةانمو
 اوديعاو هلل !ردجاف

 o4) =€ رمقلا » ةعاسلا تدرتنا ةروس )

 آوضرعي ةبآ اوزي نو « رمقآ قشناو
 رفک ناك نا ءازج انذيعأب ىرحبت
 رظتحا مشبك اوناكف

 ربدلا نولوبو عما مز

 سا و یهدآ ةعاسلاو ؛ مدعوم ةعاسلا لب

 ( هه ب نجرلا ةروس )

 ناتنج امهتود نمو
 مايخلا ق تاروصقم روح

 دودی لظو

 ( ۵۷  ديدحلا ةروس )

 ) هم - ةلداجلل ةروس )

 ( هو - رشحلا ةروس )

 ريضنلا ىنب ةروس رشحلا ةرو-

 نیل نم مماعن ام

 هلوسر ىلع هللا ءافأ ام
 هوذذن لوسرلا ۶۱ امو

 نام الاو رادلا !ژوبت نيذلاو

 میسفنآ لع نوری و

 ( 1۰ - هنحتملا ةدوس )

 ءايلوأ وهو یودع اوذختتال

 تارجاپم تائمؤملا عءاج اذإ
 كنمياپ تانمولا كءاج اذإ

 يرابلا حف / ج0٩ - م



 Vet نءربغلا

 ET ا نا ا
 ل ۴ ( ١١ - فعلا ةروس ) 14

 دحأ هسا ىدعل نم یتا ٥۰ ١ قاس نع فكي مو ۲ ۰. ۳
 (۷۰- «جراعلا د لئاس لأم ةروس ز 10 38 ۱ 2 ۱ 1۲ - ةممجاةر ( 1٩ - ةقاحلا ةروس ) 1€ ۱ 56 -

 00 مهب اوقحلي ال مهم نيرخآو ۶۱ ١
 ۲ ۷ 1۹ 0 117 اوه وأ ةراجت اوأر اذإو ۲ »۳

 قوعیو ثرشالو اعاوس الو ادو ۷-1 (۳ - نیقفانلا ةدوس ) 2
 ( اج نارق انسان إال نجلا لوق ۱ + نوقفانلا كءاجاذإ 4 ١ (۷۲ - « نجلا » لإ ىحوأ لق ةروس ) 13۹ “ تفالا ك

 0 8 اورذك مث اولمآ مهنأي كلذ + <45 ( 7٠م -لمزلا هروس ) 3 3 ۳ م يا
 (174 -ردملا ةروس ) و۷۱ | هتالوسر مكلرفغتسي اولاعت مل ليف اذاو 4 ۸
 ىحولا دول لزت م لوأ رثدملا ةووس ١ ا مل رفغتست ل مأ م ترفذتسأ مهلع ءاوس ه 544

 4 رذنأف مما + بب ۵:۶ نم ىلع أوقفن:ال نولوم نيذلا م 0° ٦

 (رشف كباوو ع يي, | دعألانجرخيلةئيدملا لإ انسجرنلنولوقي ۷ ۲ ) رکف كبرو ر ب 1Y اوطفني ىح هللا لوسر
 4 اف زجرلاو إل ه 4 ( 14 - نباغتلا ةروس ) ۲

 ( ۷١ - ةمايقلا ةروس ) ٩ - قالما :

Eب لجمتا كناسل هب كرمال ۱ و  
 ۱ E 1۸۱ | نباح نعضي نأ نبلجأ لاحالا تالوأ هل آرقو همج ائيلع نإ م E دال 1.

AY ١ 4 ۲ 9هي رق عبئاف هانأرف ادا ۳  

 (۷۹- ناسنالا لع ىأ له ةروس ) 1١ ( AY - ميرحتلا ةروس ) 10٦

 (۷۲- تالسرلا ةدوس) دوم كل هقا لحأ ام مرحت مل يللا ای. ۱ ۰
 رصقل اک ررشإ یر اا ۲ هدب اني دو هچارزآ ضعب ىلإ ىلا ۴ ذإو ۳ ۹0۸ اهرش متیقو اک كرش تيقته ٠١ درو نامی ةلحت مل هللا ضرفدق ۲ ۷

 رفص تالامجهنأ5 م ۸ اکبولق تفص دقف هللا ىلإ ابوتت نإ ۰۹
 ۱ . نوقطنیال موی اذم ۽ رر | اهيغاجاوزأ هدو نأ نقلط نإ هيدىنع وه ۰

 (۷۸- « الا » نولءاستی مع ةروس ) 4 نکش
 اجاوفأ نوتأتف روصلا فخفنی موي ١| ( 1۷ - كلا هديب ىذلا كرابت ةدوس) ٠

 ( ۷٩ - تاعزاللاو ةروس ) ۷ ۸ را و ن ةروس )



 Vea نرپغلا

 بابا ةحفم بابلا ةعفص

 ىرسملا هرسیلسف ۷ ۹ نيتاهكةعاسلاو تشعب ۱ ۱

 (۸۳  ىحضلاو ةروس) ۷۰۹ ( م. سبع ةدوس) 1۱
 لق امو كبر كعدو امد وإ ۰ (۸۱ - تدوک سما اذإةروس) . ۳

 ( 44 - حرش ملأ روس ) ۷۱۱ ( ۸۲ - ترطفنا ءامملا اذإ ةروس) ٥

 ( ٩٩ نیئلاو ةدوس ) ۷۱۳ (۸۳  نيففطلل ليو ةروس) . ٥

 هاشعلا ىف نوتیزلا و نيئلاب 2 ةتءأرق ١ ۳ ني( املا برا سانلا موي موي ۱ 1۹1

 ( 4٩ - قلخ ینلا كبر مساب ارقا ةدوس) ۶ ( م6 - تقشا ءامسلا اذإ ةدوس ) 111

 ةقداصلا اءؤرلا هلع ةب ءىلبام لوأ ناک ۱ ۵ اريس اباسح بساع فوسف ۱ ۷

 قلع نم ناسنالا قلش ۷ ۰۲ قبط نغ اقبط نکرتا ۲ ۸

 مم رکا كبرو ا رقآ م ۴ ( ۸۵ -جورلا ةدوس ) 1۹۸

 ةيصانلاب نعفسنل هتنی مل نتا الك « ۶6 ( م - قراطلا ةدوس ) ۹

 ( ٩۷ . « ددقلا د هانل زا ان] ةروس ( y4 )+ لعالا كبر مسا حبس ةروس) ۹۹۹

 ( ٩۸ - «ةنيبلا » نكي مل ةدوس ) ۷۲۰ | راصن لا ميامتل ةنيدملا ىلا نولوالا نورجابملا "6

 «كيلمآرقآنآیتآهقانا» فال لر ۱-۳ ۷۰۵ (۸۸ - ةيشافلا ثيدح كاتأ لهةروس) ۰

 ( وو - اهلازاز ضدألا تاراز اذإةروص) م -۸٩( رجفلا ةدوس) ۷.۱

 هدي آری ةرذ لاقثم لمس نفا ۱ ۷۲۹ ( ٩۱ « دلبلا » مآ ال ةروس) ۷۰۲
 هرب ارش ةرذ لاةلم لمعي نمو ۲ بپ

 ۰ -٩۰( اهاحضو سمشلاو ةروس ) ۷۰€

 ( ٠١١ = تايداعلا ةروس ) ۷۳۷ کت ی
 (۱۰۱ - ةعراقلا ةدوس) 0 اص ةقان رفع ايف ركذ ةبوبن ةبطخ ٠٥ ٠

 (۱۰۲- ثاکتلا کاملا ةروس) ۷۲۸ ٩۲( -ىثغي اذا لیللاو ةروس) ۰٦

 (۱۰۳ .. رصعلاو ةروس ) ۷۲۸ ىلت اذإ رالاو ۱ ۷٩

 (۱۰6 - ةزمه لكا ليو ةروس) ۹ ینالاو رکذلا قلشامو + ۰۷

 (۱۰۵ - « لیفلا د رت أ ةروس ) ۷۳۹ قتاو ىطعأ نم اما ۳ ۷۸

 (۱۰1- شیرق فالبال ةدوم) . ۳۰ ىرسيإل هرتینسف ۲ ۸

 نالو تارا ردو یفتساو لؤي نم امأو ه ۷۰۸

 (۱۰۸ - رثوكسلا كانيظعأ انإةروس ) ۷۳۱ یسااب بذکو + ۷۹



۷0٦ 

 ةحئص

۷۳۹ 

۷۳۷ 

 بابل

 رثوكسلا ثیدح ۽

 ( ٠١۹ - نورفاکلا اچ اب لق ةروس )

 ( ۱۱۰ - هللا رصف ءاج اذإ ةروس)

 « كدصحوانپد كناحبس » ءاطد ۱

 « یرفغا ميلا

 اجاوفآ هللا نيد ق نولخدب سانلا تيأرو ۽

 هرفغتساو كبر دمحب حبسف م

 (۱۱۱ - بتو بحل نآ ادي تبت ةدوس)

 ( نيبرقألا كتديشع دننآو ۱

 بابلا سس

 بسك امو هلام هنع ىنغأ ام. بتو ۲ ۷

 بم تاذ ارا لمس ۲ ۸

 بطلا لاح ةتآ ماو ۲۸ ٠

 (۱۱۲ -دحآ هلا وه لق ةدوس) ۱

 « كلذ هل نك لو مدآ نبا یبذک» ثيدح ۹ ١)

 دمصلا هلأ © ۰۹

 ( .1١ قلفلا برب ذوعأ لقةدوس) . ۱

 ١١6  سانلا برب ذوعأ لقةروس) ۵۱


